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Słowo wstępne

Kurpiowszczyzna obejmuje tereny Puszczy Zielonej (około 2 tys. km²)  
i Puszczy Białej (ok. 850 km²), czyli łącznie około 3 tys. km². Ten położo-
ny na północno-wschodnich krańcach Mazowsza obszar do II wojny świa-
towej graniczył z Prusami Wschodnimi. Pozostawał więc typową ziemią 
pogranicza: narodów, kultur i państw, gdzie koegzystowały – nieraz ście-
rając się – wpływy głównie polskie i pruskie/niemieckie, ale też litewskie 
i ruskie. W ten sposób ukształtował się region o specyficznym dialekcie  
i charakterystycznej kulturze ludowej.

Oddajemy do rąk Czytelników zbiór 16. oryginalnych artykułów 
napisanych przez specjalistów zajmujących się różnymi zagadnieniami. 
Atutem monografii jest dotarcie do nowych źródeł oraz opisanie faktów 
i zagadnień dotychczas niepodejmowanych lub tylko sygnalizowanych. 

Najobszerniejszy dział dotyczy Kultury. Autorzy poszczególnych ar-
tykułów mieszkają nie tylko na Kurpiach, ale też w Warszawie, Białym-
stoku, Olsztynie, czyli w najbliższych ośrodkach akademickich. Każdy 
z nich przedstawia swój obszar badań: pradzieje omawianego obszaru, 
etnografię, rolę kultu świętych, cmentarze wojenne. Nie mogło w tej czę-
ści zabraknąć tekstów przybliżających sylwetki wielkich Kurpiów – zbie-
racza pieśni ludowych ks. Władysława Skierkowskiego, badacza kultury 
Adama Chętnika i pisarza Henryka Syski. 

Druga część (Historia) odnosi się do kilku wybranych kwestii w dzie-
jach regionu. Rolę „spinającą” niewątpliwie odgrywa tekst syntetyczny  
o dziejach głównego tu miasta, czyli leżącej na granicy Puszczy Zielonej 
Ostrołęki. Dopełnieniem pozostaje artykuł o zmianach ludnościowych Ostro-
łęki w  okresie powojennym. Pozostali autorzy przybliżyli interesujące epi-
zody w dziejach Kurpiowszczyzny: postać księcia Mazowsza Wschodnie-
go Janusza I Starszego (prudentissimusa), rolę stowarzyszeń katolickich,  
koegzystencję Kurpiów i Żydów.

Trzecia część, zatytułowana Gospodarka, obejmuje 4 artykuły. Autorzy 
przedstawili zjawiska rozwoju ekonomicznego omawianego regionu, nieraz  
w szerszej perspektywie (sąsiednich powiatów, a nawet całego „wielkiego” 
województwa), od połowy XIX w. do współczesności. Każdy z nich odnosi się 
do innego aspektu: trudności gospodarczych po zmianach administracyjnych  
i ogólnopaństwowych (od powstania guberni łomżyńskiej do końca II 
RP), ruchu spółdzielczego w okresie II RP, budownictwa szkół w PRL, 
współczesnego rozwoju gospodarstw ekologicznych. 
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Prezentowana monografia naukowa nie obejmuje wszystkich aspektów 
Kurpiowszczyzny, stanowi jednak – zdaniem Redakcji – przesłankę do dys-
kusji, formułowania wniosków czy dalszych badań, w tym porównawczych  
w odniesieniu do wydarzeń i zjawisk krajowych. Przyczyni się też do upo-
wszechniania wiedzy o kurpiowskiej małej ojczyźnie i do promocji tego 
specyficznego subregionu kulturowego. 

Janusz Gołota i Jan Mironczuk

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
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wojciech Borkowski
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

obszar puszczy Kurpiowskiej  
w świetle źródeł archeologicznych

Obszar Mazowsza północno-wschodniego nie jest jednolitą jednostką fizjo-
graficzną. W jego obrębie występuje szereg mniejszych regionów geograficz-
nych, spośród których Nizina Kurpiowska wyróżnia się swoją istotną specyfiką. 
Od paleolitu aż po czasy wczesnego średniowiecza stanowiła bardzo dogodny 
szlak przemieszczania się grup ludzi zarówno w kierunku północ-południe, jak 
i wschód-zachód. Większość wędrowców nie pozostawała na tym obszarze dłu-
żej. Z uwagi na bardzo nieatrakcyjne warunki glebowe puszcza traktowana była 
jako obszar eksploatacji czasowej lub sezonowej. Jedynie w epoce kamienia na 
obszarze Niziny Kurpiowskiej permanentnie gospodarowały grupy ludzkie zaj-
mujące się łowiectwem, zbieractwem i rybołówstwem. W okresach związanych 
z gospodarką wytwórczą: rolnictwem i hodowlą, teren ten był rejonem ściera-
nia wpływów kulturowych idących z różnych kierunków. To spowodowało, że 
na obszarze pierwotnej Puszczy Kurpiowskiej rytm rozwojowy nie odpowiadał 
przemianom na ziemiach sąsiednich1.

Skomplikowane dzieje regionu powinny zachęcać do podejmowania ba-
dań naukowych. Pozornie, silnie wyodrębniający się obszar leżący na pogra-
niczu dużych jednostek kulturowych, mógłby stanowić doskonały poligon 
obserwacji przemian i procesów kulturotwórczych. Niestety, dzieje politycz-
ne odcisnęły niekorzystne piętno na poznaniu regionu. Od średniowiecza aż 
do roku 1945 skrajem Puszczy Kurpiowskiej (Zielonej, Zagajnicy) przebiega-
ła granica – polityczna i kulturowa – oddzielająca dwa organizmy państwowe 
i społeczności, czasami nastawione do siebie bardzo wrogo. Nie sprzyjało to 
kompleksowym badaniom, w tym także najstarszych dziejów. Dodatkowym 
elementem powstrzymującym szersze akcje badawcze była spodziewana ubo-
gość osadnictwa. W porównaniu z terenami o żyźniejszym glebach, Mazow-
sze północno-wschodnie nie przyciągało masowego osadnictwa. To z kolei 
nie rokowało spektakularnych odkryć archeologicznych i nie prowadziło do 
powstawania kolekcji prywatnych. Po ludach zamieszkujących lub pene-
trujących obszar Puszczy Kurpiowskiej nie pozostały wspaniałe, widoczne  
w krajobrazie zabytki ani cenne przedmioty zdeponowane w wyniku gromadze-
nia bogactwa. Nie działy się tu pozornie żadne ważne wydarzenia polityczne. 
Rejon wydawał się ubogi i archeologicznie jałowy a procesy kulturowe – nie-
jasne i niesprzyjające szerszym uogólnieniom. Nie pomagało też oddalenie od 

1 M. Miśkiewicz, Badania Archeologiczne na Mazowszu wschodnim, [w:] B. Bryńczak, P. Urbań-
czyk (red.) Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych, Siedlce 2001, s. 13; 
W. Borkowski. Fenomen Puszczy Kurpiowskiej jako przyrodniczego obszaru rozgraniczającego  
w obrazie archeologiczno-kulturowym w pradziejach, w druku.
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głównych ośrodków naukowych. W okresie zaborów był to obszar skrajnie pe-
ryferyjny (oddalony nie tylko od Petersburga, ale także od Wilna i Warszawy), 
nie lepiej wyglądało to po odzyskaniu niepodległości2. 

Mazowsze wprawdzie stosunkowo wcześnie, bo już w początkach XIX wie-
ku, weszło w orbitę zainteresowania badaczy starożytności, ale głównie Mazowsze 
wschodnie3. W latach następnych niewiele się jednak tu działo, wyjąwszy nieliczne 
naukowe wycieczki dolinami rzek, prywatne poszukiwania i skupowanie przypad-
kowych znalezisk. Był to okres tworzenia zrębów nowoczesnej archeologii i na-
ukowego podejścia do zabytków przeszłości. W drugiej połowie XIX wieku na Ma-
zowszu działali jednak tylko archeolodzy amatorzy: Rosjanie N.P. Avenarius, D.J. 
Samokwasow i N. F. Biełaszewski, a z Polaków bibliotekarz Józef Przyborowski, 
malarz Marian Wawrzeniecki i lekarz Leon Dudrewicz4. Do Puszczy Kurpiowskiej 
zapuszczano się rzadko. Jedynie Przyborowski badał mazowieckie wydmy. Jego 
poszukiwania doprowadziły do odkrycia nowych materiałów krzemiennych, obec-
nie wiązanych z okresem środkowej epoki kamienia – mezolitem5. Wawrzeniecki 
i Budrewicz działali głównie na terenie Mazowsza płockiego, ale odbywali także 
wycieczki w innych rejonach Mazowsza, opisywane w czasopiśmie „Światowit”6.

Okres „romantyczny” archeologii końca XIX wieku nie przyniósł zatem zna-
czących odkryć archeologicznych na północnym Mazowszu. Także czasy poprze-
dzające I wojnę światową nie sprzyjały rozwojowi badań na omawianym terenie7. 
Po wojnie, wraz z powołaniem Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków 
Przedhistorycznych (PGKZP ), sytuacja stopniowo zaczęła się poprawiać. Profe-
sjonalni konserwatorzy: Michał Drewko, Roman Jakimowicz, Ludwik Sawicki  
i Stefan Krukowski nie omijali Mazowsza, ale ich wyprawy na północ należały do 

2 Archeologia uprawiana w ośrodkach akademickich Krakowa, Lwowa, Wilna, a nawet stoli-
cy, skierowała swoje zainteresowanie na obszary żyznego południa i południowego wschodu, 
pozostawiając na marginesie obszary północne, nawet naturalnie ze stolicą związane. 
3 4 listopada 1810 roku na posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie Sta-
nisław Staszic wygłosił komunikat o przekazanej przez proboszcza z okolic Garwolina kolekcji brą-
zowych nagolenników prawdopodobnie ze wsi Sulbiny (Sieliny) (S. Nosek Materiały do badań nad 
historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, Annales UMCS, vol. VI. Lublin 
1951, s. 10, T. Węgrzynowicz, Cmentarzysko w Kulbinach, pow. Garwolin na tle stanowisk kloszowych 
z południowego Mazowsza, Wiadomości Archeologiczne, t. XXX, z. 1–2, Warszawa 1964, s. 138–149.
4 Samokwasow jako pierwszy na Mazowszu rozkopał cmentarzysko z grobami w obstawach 
kamiennych w Żarnówce i w Grębkowie koło Węgrowa. Biełaszewski natomiast dokony-
wał poszukiwań po obu stronach środkowego i dolnego Bugu, w wyniku których odkryto 
stanowiska z neolitu i epoki brązu (S. Nosek Materiały do badań nad historią starożytną  
i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, s. 14).
5 Były to pozostałości pracowni wykonywania zbrojników (grotów) strzał przez łowców 
epoki kamienia a także narzędzi do obróbki upolowanej lub złowionej zwierzyny.
6 S. Nosek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza 
Wisły i Bugu, s. 17).
7 W przeciwieństwie np. do guberni siedleckiej, m.in. w Niewiadomej i Czekanowie na stanowisku  
z XI–XIII w, gdzie w 1914 roku badania prowadził Kazimierz Stołyhwo (K. Musianowicz, Z zagad-
nień osadnictwa wczesnohistorycznego pow. Sokołów Podlaski, Wiadomości Archeologiczne, t. XVII, 
z. 4, Warszawa 1950–51, s. 229–250; M. Miśkiewicz Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowie-
czu, Warszawa 1981, s. 131–132; B. Zawadzka-Antosik Czekanów pow. Sokołów Podlaski, Informator 
Archeologiczny, Warszawa 1971, s. 161–162; 1972,s. 162; 1973, s. 175; 1974, s. 170; 1975,s. 158.
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rzadkości. Konsolidacja zbiorów archeologicznych z kolekcji prywatnych i nale-
żących do różnych towarzystw naukowych oraz powiększające się zbiory PGKZP 
doprowadziły do powstania w 1928 r. Państwowego Muzeum Archeologiczne-
go w Warszawie. Niestety szczupłość środków finansowych przeznaczanych na 
badania nie poprawiła rozpoznania stanowisk archeologicznych na Mazowszu 
północnym, które pozostawało na uboczu burzliwie rozwijającej się archeologii 
Polski8. Spowodowało to brak zakrojonych na większą skalę badań wykopali-
skowych, a pozyskane materiały posłużyły jedynie do uzupełnienia powstałych  
w tym czasie monografii archeologii Ziem Polskich9. Ludwik Sawicki jako 
pierwszy archeolog zawodowy przebywał na terenie Puszczy Kurpiowskiej w la-
tach 1914, 1920 i 1923. W trakcie swoich wypraw zapoznał się m.in. z kolekcją 
inż. Zaporina, w której znajdowała się słynna mezolityczna chirunga10. Oglądał  
i opisał zbiory miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
z wydmy „Czeczotka” w Ostrołęce oraz brał udział w rozkopywaniu stanowiska 
„Kościelna Górka” w Dylewie (gm. Kadzidło)11. 

Także po II wojnie światowej systematyczne badania archeologiczne omijały 
północ Mazowsza. Pojedyncze odkrycia nie doprowadziły do powstania syntezy 
dziejów tej ziemi, stawiając jedynie kolejne pytania i rodząc problemy niepozwa-
lające na proste uogólnienia. Dopiero w latach 80. i 90. XX wieku prowadzona na 
szeroka skalę w całym kraju akcja tzw. Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) 

8 Niewiele pomogło nawet utworzenie na Uniwersytecie Warszawskim katedry prahistorii, 
na czele której stanął prof. Włodzimierz Antoniewicz. Na domiar złego silne animozje oso-
biste w gronie prehistoryków paraliżowały niejednokrotnie wysiłki badaczy. Rywalizujące 
ośrodki, poznański i warszawski, wywodzące początki polskiej państwowości znad Warty 
lub Wisły, gdzie indziej kierowały zainteresowania i środki finansowe (S. K. Kozłowski 
Kwiat królestwa archeologów polskich pokolenie trzecie, Warszawa–Łódź 2015, s. 60–65).
9 W. Antoniewicz Z dziedziny archeologii Ziem Polski, Światowit, t. XVII (1936–1937), Warszawa 1938, 
s. 341–422; J. Kostrzewski, S. Krukowski, R. Jakimowicz, Prehistoria ziem polskich, Encyklopedia Polska 
PAU t. IV. Kraków 1939–1948; L. Kozłowski, Młodsza epoka kamienia w Polsce, Lwów 1924.
10 L. Sawicki, Zabytki archeologiczne w okolicy Ostrołęki, w ziemi łomżyńskiej, Wiadomości 
Archeologiczne, t. VI, z. 2, Warszawa 1921, s. 49–50, Tab. I, ryc. 1.; E. Kawałkowa, Specyfika 
fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu Narwi jej wpływ na kształtowanie się  
i długowieczność osadnictwa mezolitycznego, [w:] W. Chmielewski (red.) Kurpiowszczyzna. 
Identyczność – odmienność. Materiały z archeologicznej sesji popularnonaukowej. Ostro-
łęka 8 grudnia 2000 r., s. 17–30. Ostrołęka 2000, s. 46, rys. 1).
11 Cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich. Odkryte zostało przypadkowo w trak-
cie prac gospodarskich na polu gospodarza Kisiela. W relacji odkrywców „groby pogańskie” znaj-
dowały się w niewielkim oddaleniu od traktu z Myszyńca, na wzniesieniu zwanym „Kościelna 
Górka”. Niestety groby uległy zniszczeniu. Ludwik Sawicki dokonał jedynie oględzin powierzchni 
stanowiska. Zarejestrował liczne pozostałości grobów w postaci szczątków ciałopalenia oraz frag-
mentów naczyń. Jedno z nich udało się odtworzyć (ryc. 1). Sawicki zadokumentował nieliczne 
zabytki metalowe odnalezione w trakcie rozkopywania stanowiska. Były to dwa groty żelazne, 
umbo i fragment imacza. Na tej podstawie można datować cmentarzysko z Dylewa na młod-
szy okres wpływów rzymskich, do drugiej połowy III wieku po Chr. Znaleziska ze stanowiska  
w Dylewie zostały czasowo zdeponowane w majątku Susk, Pana Wł. Glinki, gdzie zaginęły po spa-
leniu zabudowań przez cofające się w 1915 r. wojska rosyjskie (L. Sawicki, Zabytki archeologiczne  
w okolicy Ostrołęki, w ziemi łomżyńskiej, s. 49–50).



12 Wojciech Borkowski

objęła systematycznymi badaniami teren Puszczy Kurpiowskiej12. W ślad za nią 
przeprowadzono badania wykopaliskowe kilku stanowisk13. Obraz sytuacji kultu-
rowej w pradziejach Puszczy Kurpiowskiej stał się czytelniejszy. W najbliższym 
czasie czeka nas w tej dziedzinie zapewne jeszcze wiele niespodzianek. 

Spojrzenie fizjograficzne
W szerszym obrazie otoczenia Puszczy Kurpiowskiej występują dwie strefy 

morfogenetyczne: młodoglacjalna na północy i wschodzie oraz staroglacjalna na 
południu i zachodzie14. Pierwsza z nich – Równina Mazurska – jest częścią sandru 
kurpiowskiego15 położoną jednak w zasięgu ostatniego (bałtyckiego) zlodowace-
nia16. Z kolei południowa strefa staroglacjalna obejmuje trzy mezoregiony fizycz-
no-geograficzne w obrębie makroregionu zwanego Niziną Północnomazowiecką17. 
Owe mezoregiony to: Wzniesienia Mławskie (Ziemia Zawkrzańska) i Wysoczyzna 
Ciechanowska18,Międzyrzecze Łomżyńskie19 na południu oraz Równina Kurpiow-
ska na północy20. 

12 Badania powierzchniowe puszczańskich terenów zalesionych i śródleśnych łąk są bardzo utrudnione 
i przez to niepełne. Pomimo to odkryto setki stanowisk poświadczających pobyt grup ludzkich na tere-
nie Puszczy Kurpiowskiej od paleolitu schyłkowego po średniowiecze. W rejonie najintensywniejszych 
badań powierzchniowych, czyli na obszarze ujść Omulwi, Rozogi i Szkwy do Narwi, odkryte zostały 
24 stanowiska określone jako mezolityczne, 32 neolityczne i 46 z okresu szeroko pojętej epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza (E. Kawałkowa Specyfika fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu 
Narwi i jej wpływ na kształtowanie się i długowieczność osadnictwa mezolitycznego, s. 18).
13 J. Andrzejowski, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Todzi, gmina Kadzidło, województwo 
ostrołęckie, stanowisko 2, Wiadomości Archeologiczne, t. LIII, z. 2, Warszawa 1993–94, s. 101–126; 
W. Borkowski, Najstarsze Zabytki archeologiczne gminy Kadzidło, [w:] M. Przytocka (red.) Dzieje 
parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle, Kadzidło 2012, s. 18–23; E. Kawał-
kowa, Specyfika fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu Narwi i jej wpływ na kształto-
wanie się i długowieczność osadnictwa mezolitycznego, s.17–30.
14 S. Gilewska, Rzeźba, [w:] L. Starkel (red.) Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, 
Warszawa 1991, s. 248–296, s. 248–296.
15 Równina Mazurska (842.87) zajmuje północną część sandru mazurskiego, na północ od 
fazy leszczyńskiej zlodowacenia wiślańskiego.
16 To ostatnie pozostawiło po sobie zagłębienia wytopiskowe, zabagnione lub wypełnione 
wodą tworzącą jeziora. Rzeźba powierzchni charakteryzuje się silnym pofałdowaniem. Tych 
elementów nie zaobserwujemy na południowej części sandru – Równinie Kurpiowskiej.
17 J. Kondracki Geografia regionalna Polski, Warszawa 1980, s. 185−186; Mezoregiony fizycz-
no-geograficzne, Warszawa 1994, s. 126–131.
18 Wzniesienia Mławskie (318.63) i Wysoczyzna Ciechanowska (318.64) należą do strefy staroglacjalnej (zlo-
dowacenie środkowopolskie), obejmującej równiny i wysoczyzny bezjeziorne. Wysoczyzna Ciechanowska 
stanowi falistą równinę urozmaiconą ostańcami wzgórz morenowych i kemów, wysokości do 157 m n.p.m., 
powstałymi w stadiale północnomazowieckim, rozciętą dolinami dopływów Narwi i Wkry. Wzniesienia 
Mławskie natomiast obejmują wały kemowe i morenowe powstałe w stadiale mławskim zlodowacenia środ-
kowopolskiego o bezjeziornej powierzchni z wysokościami do 235 m n.p.m. (Dębowa Góra).
19 Międzyrzecze Łomżyńskie (318.67) z punktu widzenia stref morfometrycznych leży w pół-
nocno-wschodniej części obszaru staroglacjalnego (zlodowacenia środkowopolskiego), obej-
mującego równiny i wysoczyzny bezjeziorne.
20 S. Górny, Przyroda Mazowsza Północnego, Ciechanów 1996, s. 7, mapa 1.
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Obszar Równiny Kurpiowskiej ukształtowany został pierwotnie w wyniku 
zlodowacenia środkowopolskiego (stadium warciańskie) i przekształcony w okre-
sie zlodowacenia bałtyckiego poprzez uformowanie wielkiego obszaru sandrowe-
go z elementami wcześniejszych moren, a następnie poprzecinany równoległy-
mi dolinami rzek średniej wielkości i siecią drobniejszych cieków i starorzeczy  
o charakterze bagiennym21. Ten zasadniczo monotonny i raczej płaski krajobraz 
urozmaicają wydmy i pasy wydmowe różnych rozmiarów.

Równinny obszar sandru przecinają doliny środkowych i dolnych biegów 
rzek: Omulwi, Pisy, Rozogi i Szkwy. Na wododziałach znajdują się równoległe 
do dolin pasy wydmowe, czasami o kilkunastometrowych wysokościach względ-
nych22. Mniejsze wydmy znajdują się także na tarasach zalewowych silnie mean-
drujących rzek. Przeważającymi glebami są bielice, w dolinach rzek urozmaicone 
madami i glebami mułowo-bagiennymi.

Ostatnim okresem formowania się utworów powierzchniowych na omawia-
nym terenie było chłodne wahnięcie Dryas III (XI–X. p.n.e.)23. Właśnie z tego 
okresu – oraz poprzedniego zimnego wahnięcia Dryas II – pochodzą wydmy 
Równiny Kurpiowskiej uformowane w wyniku działalności eolicznej. 

Następujący po nich okres preborealny, charakteryzujący się klimatem 
umiarkowanym, sprzyjał uformowaniu się pokrywy z lasów mieszanych. Zwięk-
szenie udziału sosny w systemach leśnych, szczególnie na wydmowych glebach 
bielicowych, wiąże się z kolejnym okresem borealnym. 

Ciepłe optimum klimatyczne w okresie atlantyckim, związane z wyższy-
mi od obecnych o kilka stopni temperaturami rocznymi, wyparło lasy sosnowe, 
ograniczając je jedynie do pasów wydmowych. W dolinach, dolinkach i tarasach 
nadzalewowych bardziej zwarte lasy zawierały duży segment ciepłolubnych 
drzew liściastych, takich jak: grab, dąb, lipa, olszyna i leszczyna. Tak wykształ-
ciła się historyczna puszcza, wcześniej zwana Zagajnicą, a obecnie Puszczą Kur-
piowską24.

21 Południowa część sandru kurpiowskiego, na której leży Równina Kurpiowska (318.65), 
o powierzchni ok. 2406 km2), uformowała się na przedpolu zlodowacenia bałtyckiego, na 
południe od Pojezierza Mazurskiego. Sandr Kurpiowski między Pisą a Orzycem był obsza-
rem łączącym Pojezierze Mazurskie z pradoliną biorącą swój początek w dorzeczu Niemna, 
płynącą obecną doliną Biebrzy i Narwi w kierunku Kotliny Warszawskiej i dalej przez obszar 
Puszczy Kampinoskiej, dolinę Bzury na zachód, tzw. Pradoliną Warszawsko-Berlińską.
22 Niektóre z wydm osiągają znaczne rozmiary, np. wydma w miejscowości Leśna Góra 
(gm. Lelis) osiąga ok. 1 km długości, inna w miejscowości Grabówek (gm. Olszewo Bor-
ki) 1,3 km, a w miejscowości Kołaki (gm. Młynarze) posiada nawet ok. 3,6 km długości  
(E. Kawałkowa, Specyfika fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu Narwi i jej 
wpływ na kształtowanie się i długowieczność osadnictwa mezolitycznego, s. 17). 
23 M. J. Weber, S. B. Grimm, M. Baales, Between warm and cold: Impact of the Younger 
Dryas on human behavior in Central Europe, Quaternary International 242 (2011) 277e301, 
s. 279, 283–287; R. Schild Geomorphology, Stratigraphy, Paleoology & Radiochronology, 
[w:] R. Schild (red.) A Final Paleolithic & Early Mesolithic site on an Island in the Ancient 
Vistula Channel, Warszawa 2014, s. 47–55.
24 M. Ralska-Jasiewiczowa, Ewolucja szaty roślinnej, [w:] L. Starkel (red.) Geografia Polski. 
Środowisko przyrodnicze, Warszawa 1991, s. 106–126.
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W ślad za zmianami szaty roślinnej następowały przemieszczenia fauny. Re-
nifery i łosie, zwierzęta charakterystyczne dla krajobrazu tundry schyłkowoplej-
stoceńskiej, wywędrowały w kierunku północnym i północno-wschodnim, a ich 
miejsce w obrębie lasu mieszanego zajęły ssaki typowo leśne: jelenie, sarny, dziki 
oraz (w miejscach bardziej otwartych) konie. W dolinach rzecznych z licznymi 
starorzeczami i zmiennymi korytami rzek bytowały bobry i wydry.

Konsekwencjami zmienności klimatyczno-przyrodniczej były migracje po-
pulacji ludzkich zaadoptowanych do poszczególnych ekosystemów. W materia-
łach archeologicznych zjawiska te opisujemy jako zmiany kulturowe.

Zasiedlenie obszaru obecnej Puszczy Kurpiowskiej wiązało się z ustąpieniem 
lądolodu i stopniowym zalesianiem równiny sandrowej. Około XII tys. p.n.e., 
po długotrwałym okresie zlodowacenia na terenach Niżu Środkowoeuropejskie-
go, nastąpiło złagodzenie warunków klimatycznych. Tundra bezdrzewna strefy 
okołolodowcowej zastąpiona została przez tundrę parkową, porośniętą brzozą  
i sosną. Był to okres, pierwszy od wielu tysięcy lat, stwarzający możliwość stałe-
go osadnictwa. W tym czasie, prawdopodobnie, na obszar Niziny Kurpiowskiej 
mogły przenikać grupy ludzkie z kręgu kultury hamburskiej. Niestety, jak dotąd 
brak pewnych znalezisk z rejonu Polski północnowschodniej, które moglibyśmy 
wiązać z tym epizodem25. Także kolejny sprzyjający osadnictwu okres allerödzki, 
który był ostatnią ciepłą oscylacją plejstocenu, nie pozostawił po sobie śladów 
osadnictwa na interesującym nas obszarze26. 

Najstarsze stanowiska na obszarze Puszczy Kurpiowskiej można wiązać  
z pewnością dopiero z drugą połową Dryasu III i początkiem okresu preboreal-
nego (XI–X tys. p.n.e.). Stosunkowo liczne są z tego okresu obozowiska schył-
kowopaleolitycznych łowców reniferów przemieszczających się po preborealnej 
tundrze w ślad za migrującymi stadami. Był to czas rozwoju klasycznej kultury 
świderskiej, z kręgu kultur z liściakami. Zespoły tej kultury występują na ob-
szarze Pojezierza Wschodniobałtyckiego oraz na Niżu Europejskim. Wyraźnie 
jednak widoczna jest granica występowania znalezisk liściaków na południowy 
wschód od międzyrzecza Omulwi i Orzyca. Zespoły zwarte związane niewątpli-

25 Znaleziska z obszarów dzisiejszej Litwy, Kaszety (Kašetos) i północnej Ukrainy (Pribor) 
oraz zachodniej Białorusi (rej. Jez. Odrižin) wskazują na prawdopodobieństwo takich pe-
netracji również na obszar nas interesujący (K. Szymczak, Epoka kamienia Polski północno
-wschodniej na tle środkowoeuropejskim, Warszawa 1995, s.16–20).
26 Niedługo po ostatecznym wycofaniu się lądolodu ze stadium zlodowacenia bałtyckiego mia-
ło miejsce kilka zimnych wahnięć klimatycznych określanych jako Dryas I, II i III. Ostatnie  
z nich, datowane na przełom IX i VIII tys. p.n.e., ostatecznie uformowało powierzchnię terenu 
na obszarach polodowcowych. Wcześniejsze okresy chłodniejsze sprzyjały działalności eolicznej, 
w wyniku której utworzyły się zasadnicze formacje wydmowe. One mogły przykryć ślady wcze-
śniejszego osadnictwa (W. Borkowski, Najstarsze osadnictwo gminy Łyse, w druku). W tym czasie 
tereny Niżu Europejskiego pokryte były lasami z dominacją sosny i brzozy. W okresie wczesnego 
Allerödu pojawiły się na obszarze Pojezierza Wschodniobałtyckiego grupy ludzkie posługujące 
się m.in. liściakami. Najstarsze ślady pobytu takich grup odkryto na stanowiskach Bohatery Leśne 
(gm. Lipsk n/Biebrzą), Puchówka (gm. Wieliczka) i Wołkusz (gm. Lipsk n/Biebrzą). Zaliczone 
one zostały ostatnio do tzw. kultury perstuńskiej (K. Szymczak, Epoka kamienia Polski północno
-wschodniej na tle środkowoeuropejskim, s. 21–27). Na południe od tej kultury znajdujemy zespoły 
o odmiennej tradycji kulturowej, należące do kręgu kultur tardigraweckich (S.K. Kozłowski (red.) 
Kultury i ludy dawnej Europy, Warszawa 1981, s. 56), określane mianem kultury witowskiej.
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wie z kulturą świderską27odnaleziono na obszarze dzisiejszej Puszczy Kurpiow-
skiej w miejscowościach: Łączki28 (gm. Łyse)29, Myszyniec (gm. Loco)30, Dudy 
Puszczańskie31 w Ostrołęce (stanowiska: w Wojciechowicach, Łazku, „Czeczot-
ce”), Leśnej Górze, Łęgu Starościńskim, Łasze (gm. Turośń), Kozłówkach, Kur-
piewskich-Mierzejewie32. Prawdopodobnie schyłkowopaleolityczne obozowisko 
istniało także na tzw. „Świętym Miejscu” w Kadzidle33. 

Mimo intensywnych badań nie znaleziono stanowisk świderskich na obsza-
rze Wysoczyzny Ciechanowskiej, Wzniesień Mławskich ani Międzyrzecza Łom-
żyńskiego34, pojawiają się dopiero w dolinie środkowej Wisły. Ich nieobecność na 
południe od Równiny Kurpiowskiej nie wydaje się być wynikiem odmienności 
przyrodniczej, jak miało to miejsce szczególnie w okresach późniejszych, ale zda-
je się być pochodną oddalenia od złóż surowca, z jednej strony krzemienia czeko-
ladowego na południu, z drugiej kopalnianego krzemienia kredowego bałtyckiego 
na północ i wschód od międzyrzecza Omulwi i Orzyca. Można przyjąć hipotezę 
o granicy pomiędzy dwiema prowincjami surowcowymi (być może odłamami tej 
samej kultury ludzkiej)35. 

27 Zespoły tej kultury występują na obszarze Równiny Mazurskiej, a także na terenie Równiny 
Kurpiowskiej m. in. w Łączce (gm. Łyse), Starym Myszyńcu (gm. Loco), Kadzidle „Świę-
te Miejsce (gm. Loco), (Z. Sulgostowska Prahistoria międzyrzecza Wisły, Niemna i Dniestru  
u schyłku plejstocenu, Warszawa 1989, s. 113–114). 
28 Odkryto tam m.in. fragment podstawy liściaka trzoneczkowatego kultury świderskiej  
z krzemienia bałtyckiego (W. Borkoswski, Najstarsze osadnictwo gminy Łyse).
29 Z. Sulgostowska, Prahistoria międzyrzecza Wisły, Niemna i Dniestru u schyłku plejstocenu, 
tab. III, 6,7, s. 113–114.
30 Ibidem, s. 114, tab. III, 6,7.
31 Tu także znaleziono m.in. fragm. liściaka. Z innego stanowiska w tej miejscowości po-
chodzi nieokreślona forma rdzeniowa z krzemienia bałtyckiego oraz drapacz odłupkowy 
(W. Borkowski Najstarsze osadnictwo gminy Łyse).
32 E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny Kurpiowskiej, Nakły, Jaszczułty 2003, s. 50.
33 Na podstawie analizy technologiczno-typologicznej S.K. Kozłowski uznał zespół za mieszany pa-
leolityczno-mezolityczny. Głównym komponentem jest mezolityczna kultura janisławicka w swej 
wschodniej postaci. Dodatkowe elementy są zapewne związane z kulturą świderską (Ważniejsze me-
zolityczne materiały powierzchniowe, [w:] „Światowit”, t. 34, Warszawa 1975 r., s. 149–188, tab. V, 3).
34 Na obszarze sąsiadującego od południa z Równiną Kurpiowską Międzyrzecza Łomżyńskiego od-
kryto tylko niecharakterystyczne ślady osadnictwa związanego z epoką kamienia, m. in. w miejsco-
wościach Stare Jemielite i Uśnik, obie gm. Śniadowo, ale nie można ich przypisać do kultury świder-
skiej (W. Borkowski, Najstarsze znaleziska archeologiczne na obszarze gminy Śniadowo, w druku [b]).
35 Skupisko nad środkową Wisłą bazowało na gospodarowaniu krzemieniem czekola-
dowym pozyskiwanym w rejonie Gór Świętokrzyskich, podczas gdy grupa północno
-wschodnia kultury świderskiej wykorzystywała wyłącznie miejscowy krzemień narzutowy  
(W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Początki osadnictwa na terenie pogranicznym północnego Ma-
zowsza, [w:] M. Wiśnicki (red.) 1000 lat pogranicza Chorzel. Materiały z sesji popularnonaukowej 
zorganizowanej w Chorzelach 28 sierpnia 2010 roku, Chorzele 2011, s. 18). K. Szymczak postu-
luje utworzenie nowej jednostki taksonomicznej na określenie zespołów północno-wschodnich 
kultury świderskiej, byłaby to kultura wołkuszańska (Epoka kamienia Polski północno-wschodniej 
na tle środkowoeuropejskim, s. 58, mapa 1, 7; E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny Kurpiowskiej,,  
s. 48–51; inaczej S.K. Kozłowski, Kultury i ludy dawnej Europy, mapa nr 13). 
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Druga wyraźna faza osadnictwa pojawiła się wraz z lasami mieszanymi 
okresu borealnego i atlantyckiego. Zmiana szaty roślinnej doprowadziła także 
do zmiany fauny. W miejsce renifera i łosia pojawiły się: jelenie, sarny, dziki, 
a w rejonach zbiorników wodnych: bobry i wydry. Migrująca z południowego 
zachodu, w ślad za zwierzyną, ludność środkowej epoki kamienia – mezoli-
tu prowadziła łowiecko-zbieracki tryb życia, przemieszczając się w małych, 
rodzinnych grupach na sposób traperski36. Prawdopodobnie w skład grup me-
zolitycznych weszli nieliczni autochtoni mieszkający wcześniej na pograniczu 
tundry i tajgi, nie tak ściśle związani ze stadami reniferów jak ich północni 
pobratymcy37. Pozostające na tym obszarze nieliczne grupy ludzkie przejmują 
jednak sposoby życia nowych społeczności, przystosowanych do eksploatacji 
środowiska leśnego – tworzącej się puszczy zwanej obecnie Kurpiowską.

Najstarszą grupą mezolityczną (od ok. VIII do ok. VI tys. p.n.e.) na tere-
nie Niżu Środkowoeuropejskiego, której przedstawiciele zawędrowali na teren 
Puszczy Kurpiowskiej, była tzw. kultura komornicka38. Obozowiska tej kultu-
ry lokowano na wydmach w obrębie dolin rzecznych lub poza nimi, na ob-
szarach wysoczyznowych. Występują stanowiska większe – kilku szałasowe, 
jak i mniejsze – pojedyncze. Większe zgrupowania śladów osadniczych mogą 
być świadectwem powracania w dane miejsce kilkakrotnie. Gospodarka kul-
tury komornickiej miała charakter zbieracko-łowiecki, na niektórych terenach 
nieco większe znaczenie uzyskiwało rybołówstwo39. Ludności kultury komor-
nickiej należy przypisać motyki rogowe, niekiedy zdobione ornamentem. Jeden  
z najciekawszych okazów w Polsce wyłowiono z Narwi w okolicach Pułtuska40,  
a kolejny, z wydmy „Czeczotka” w Ostrołęce, który nie dotrwał do naszych 
czasów, został opisany przez L. Sawickiego41.

36 Ludy te obserwujemy początkowo na południowy wschód od dorzecza Orzyca środkowego, 
gdzie było zapewne lokalne centrum formowania się pierwszej z kultur mezolitycznych zwanej 
komornicką. Jej zespoły nie pojawiają się praktycznie na północ od Orzyca, na terenie powstającej 
Puszczy Zagajnica, gdzie przeżywają się zespoły postświderskie (J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski, 
Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p.n.e., Warszawa 1975, mapa nr 15, s. 296–298). Jedynym 
niezbyt pewnym wczesnym zespołem wiązanym z tą kulturą jest stanowisko w Witowym Moście 
(gm. Baranowo); (E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny Kurpiowskiej, s. 63). 
37 J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski, Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa 1977, s. 312.
38 Nazwa tej grupy ludzkiej także pochodzi od stanowiska w miejscowości Komornica, po-
łożonej na Mazowszu w powiecie legionowskim, w gminie Wieliszew. Niekiedy zwana była 
„cyklem Narwiańskim”. (H. Wieckowska, Społeczności łowiecko-rybackie wczesnego holoce-
nu, [w:] Prahistoria ziem polskich, t. I, Warszawa 1975, s. 352–378) Wytwórczość narzędzi 
krzemiennych bazowała na rdzeniach wiórowych i wiórowo-odłupkowych. Uzyskiwano  
z nich nieregularne dłuższe wióry i krótkie odłupki. Narzędzia, jakie z nich wykonywano, 
to krótkie drapacze do obróbki skóry, rylce do pracy w kości i przekłuwacze, mikrolity geo-
metryczne wykorzystywane do zbrojenia strzał i ościeni, krępe trójkąty i lancetowate wiórki.
39 W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Początki osadnictwa na terenie pogranicznym północ-
nego Mazowsza, s. 18–19.
40 H. Więckowska, Społeczności łowiecko-rybackie wczesnego holocenu, s. 416–417.
41 L. Sawicki, Zabytki archeologiczne w okolicy Ostrołęki, w ziemi łomżyńskiej, s. 49–50, tab. 
I, ryc. 1.; E. Kawałkowa, Specyfika fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu Narwi 
i jej wpływ na kształtowanie się i długowieczność osadnictwa mezolitycznego, s. 46, rys. 1.
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Kolejną grupą myśliwych, docierających na obszar już uformowanej Puszczy 
Kurpiowskiej w VI–IV tys. p.n.e., jest późnomezolityczna tzw. kultura janisławicka42. 

Podobnie jak w okresie poprzednim obozowiska tej kultury były krótkotrwa-
łe i pozostały po nich jedynie resztki narzędzi z krzemienia. Osady o charakterze 
otwartym zakładano nad brzegami rzek, na niewielkich wydmach w obrębie naj-
niższych tarasów zalewowych43. To wskazuje na sezonowy charakter osadnictwa 
i przemieszczanie się na wyższe partie dolin w okresach wilgotniejszych44.

Większość badaczy wydziela z kręgu janisławickiego odrębną jednostkę 
terytorialną o swoistych cechach inwentarzy krzemiennych, zwaną grupą wschod-
nią kultury janisławickiej45, kulturą północno-janisławicką46, czy też skrajnie odręb-
ną kulturą Maksimonis47. Jej południowo-zachodnia granica wydaje się przebiegać 
w okolicy międzyrzecza Omulwi i Orzyca. Obecność kultury janisławickiej w inte-
resującym nas rejonie stwierdzono m.in. na stanowiskach w: Dąbrówce Ostowskiej, 
Czarzastych Wielkich i Dzierzędze Nadborach w gminie Chorzele oraz w Chłopiej 
Łące (gm. Krasnosielc)48. Jej południowo-zachodnia granica pokrywa się z między-
rzeczem Omulwi  i środkowego Orzyca49.

42 Nazwa jednostki kulturowej związana jest z miejscowością Janisławice koło Skierniewic, woj. ma-
zowieckie. Zwana jest również „cyklem wiślańskim”. Prawdopodobnie ludność tej kultury przywę-
drowała na teren Niziny Kurpiowskiej z południowego wschodu. Wskazuje na to podobny zestaw 
narzędzi u ludności z terenów obecnej Litwy i północnej Białorusi. Narzędzia krzemienne wyko-
nywano z wiórów pozyskiwanych ze stożkowatych rdzeni. Najczęstsze narzędzia to zbrojniki do 
grotów strzał, wykonywane poprzez łamanie wiórków krzemiennych, skrobacze, drapacze i rylce. 
Najczęstsze zbrojniki to charakterystyczne ostrza janisławickie, trójkąty i półtylczaki wiórowe. Na-
rzędzia kościane niestety rzadko się zachowują przez tak długi czas. Znajdowane są głównie w posta-
ci ostrzy z dwiema pazami na zbrojniki i sztyletów wykonanych z łopatek tura oraz noży z kłów dzika 
(H. Więckowska, Społeczności łowiecko-rybackie wczesnego holocenu, s. 378–393).
43 J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski, Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p.n.e., s. 320.
44 Na sąsiednim obszarze prawobrzeżnej doliny Narwi w miejscowości Leśna Góra (gm. Lelis) 
odkryto taką dużą osadę kultury janisławickiej z konstrukcjami mieszkalnymi w technice słu-
powej oraz paleniskami na zewnątrz domostw. Stosunkowo gruba warstwa kulturowa (40 do 60 
cm nawarstwień) świadczy o długotrwałym okupowaniu terenu lub wielokrotnym powracaniu  
w miesiącach mokrych na teren wysokiej wydmy nadzalewowej (E. Kawałkowa, Specyfika fizjo-
grafii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu Narwi i jej wpływ na kształtowanie się i długowiecz-
ność osadnictwa mezolitycznego, s. 18–19; zob. także W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Początki 
osadnictwa na terenie pogranicznym północnego Mazowsza, s. 19–20). 
45 S.K. Kozłowski, Mesolithic in Poland, a New Approach, Warszawa 1989, s. 161.
46 K. Szymczak, Epoka kamienia Polski północno-wschodniej na tle środkowoeuropejskim, s. 120–137.
47 Ibidem, s. 121.
48 Z obszaru Puszczy Kurpiowskiej pochodzi inna, liczna grupa stanowisk mezolitycznych: 
Tyczek Kolonia, Złota Góra (nazwa lokalna Plewki), Łyse, Deby, Serafin (Suche Bagno); (W. 
Borkowski, Najstarsze osadnictwo gminy Łyse). Obecność zespołów kultury janisławickiej 
znamy także m.in. ze stanowisk w Kadzidle „Świete Miejsce” (gm. Loco), (W. Borkowski, 
Najstarsze Zabytki archeologiczne gminy Kadzidło, s. 16–18); Otoku (gm. Ostrołęka) i Łęg 
Starościński-Leśna Góra (gm. Lelis), Kruki i Kolonia Dobrołęka (gm. Olszewo Borki), Kur-
piowskie-Mieżejewo(gm. Lelis) i szeregu innych zlokalizowanych w skupisku ujścia Omulwi, 
Rozogi i Szkwy do Narwi (E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny Kurpiowskiej, s. 66–75).
49 W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Początki osadnictwa na terenie pogranicznym północnego Ma-
zowsza, s. 20.
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Szczególnie interesujące wydaje się wyodrębnienie stanowisk mezolitycz-
nych z okolic Ostrołęki50. Na niektórych z nich odkryto ceramikę i narzędzia 
mogące wskazywać na okres neolitu. Według prof. W. Chmielewskiego, od-
krywcy stanowiska w miejscowości Lelis, nie jest ono mechaniczną mieszanką 
mezolityczno-neolityczną51. Wskazuje na to rozkład materiału na stanowisku  
o powierzchni ok. 400 arów52. Wydaje się to w pełni potwierdzać hipotezę wysu-
niętą swego czasu przez S.K. Kozłowskiego o przejęciu przez kulturę janisławicką  
w okresie schyłkowoatlatyckim umiejętności lepienia naczyń i przekształcenia 
się w paraneolityczną kulturę ceramiki grzebykowo-dołkowej53. Ta koncepcja 
obejmuje wszystkie kultury i zespoły strefy leśnej, których inwentarz krzemienny 
zawiera istotny komponent janisławicki, a w osadnictwie preferowane są podob-
ne warunki fizjograficzne54. Gospodarka tych grup oparta była na zbieractwie, 
łowiectwie i rybołówstwie ze zróżnicowaną, ale marginalną, rolą uprawy roślin  
i pasterskiej hodowli lub raczej kontroli półdzikich zwierząt. Obrządek pogrzebo-
wy jest także uniwersalny dla wszystkich tych grup55. 

Kultury paraneolityczne, tzw. kultury strefy leśnej56, reprezentujące wyjąt-
kowy etap rozwoju gospodarki, objęły w posiadanie Puszczę Kurpiowską około 
połowy IV tys. p.n.e. i trwały na tym obszarze przez kolejne tysiące lat. Począt-

50 W końcowej fazie mezolitu istniał w tym rejonie bogaty kompleks osadniczy kultury janisła-
wickiej z osadami w Łęgu Starościńskim-Leśnej Górze, w Małej Wiosce-Białej Górze, Kurpiew-
skich-Mieżejewie oraz z  obozowiskiem w Kozłówkach, wszystkie gm. Lelis (E. Kawałkowa, 
Specyfika fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu Narwi i jej wpływ na kształtowanie 
się i długowieczność osadnictwa mezolitycznego, s. 17–29).
51 W tym samym czasie od południa na obszar Niżu wkraczają pierwsi rolnicy reprezentujący 
nowy system ekonomiczny – gospodarkę wytwórczą (W. Borkowski, B. Matraszek, S. Sała-
ciński, Mazowsze w epoce kamienia, [w:] Starożytne Mazowsze. Materiały z sesji archeolo-
gicznej, która odbyła się dnia 19 października 2006 r. w Pułtusku, Warszawa 2006, s. 15–17).
52 E. Lenckowska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku kultury janisławickiej 
w miejscowości Łęg Starościński-Leśna Góra, nr 22, gm. Lelis, Informator Archeologiczny, War-
szawa 1984–86; E. Kawałkowa, Specyfika fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu 
Narwi i jej wpływ na kształtowanie się i długowieczność osadnictwa mezolitycznego,s. 19.
53 S.K. Kozłowski, Pradzieje ziem Polski od IX do V tysiąclecia p.n.e., s. 217. Inną koncepcję wyznawała ba-
daczka tych zjawisk Elżbieta Kempisty. Wprowadziła pojęcie kultur paraneolitycznych w rozumieniu go-
spodarczym. Byłyby to mianowicie grupy generalnie reprezentujące typ gospodarki zbieracko-łowieckiej, 
posługujące się ceramiką, ale ich geneza związana jest z migracją na teren Polski północno-wschodniej         
z obszarów znajdujących się jeszcze dalej na północny-wschód, a elementy rodzimego mezolitu są mecha-
niczną domieszką materiału zabytkowego (E. Kempisty, Neolityczne kultury strefy leśnej w północnej Polsce, 
[w:] T. Malinowski red. Problemy epoki kamienia na Pomorzu, s. 175–199. Słupsk.1983, s. 177–179).
54 Tzn. gleby bielicowe, z obecnością wyraźnych wzniesień wydmowych, bliskość rzek, je-
zior i środowisko lasu iglastego.
55 Obrządek szkieletowy i zwyczaj posypywania zmarłych ochrą jest typowy dla kultur mezolitu.
56 Są to występujące na obszarze Równiny Kurpiowskiej zespoły kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej, 
niemeńskiej, linińskiej oraz zespoły typu Sośnia. Prowadzone przez szereg osób systematyczne badania 
powierzchniowe dostarczyły materiału zabytkowego, którego dokładna charakterystyka kulturowa nie 
jest możliwa z uwagi na jego rozdrobnienie (W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Początki osadnictwa na 
terenie pogranicznym północnego Mazowsza, s. 20). E. Kawałkowa większość materiału ze stanowisk para-
neolitycznych wiąże arbitralnie z kulturą niemeńską, m.in. na stanowiskach w Dalekich, gm. Myszyniec, 
Ostrołęka-Otok, Witowy Most, gm. Baranowo (E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny Kurpiowskiej, s. 92–95).
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kowo posługiwały się identycznym zestawem narzędzi krzemiennych wywo-
dzącym się z zespołów janisławickich. Elementem wyróżniającym od zespołów 
mezolitycznych, a jednocześnie różnicującym je względem siebie, była cerami-
ka. Charakterystyczny sposób formowania naczyń (ostro i kulistodennych), ce-
chy technologiczne57 oraz ornamentyka są w praktyce jedynymi wyznacznikami 
kulturowymi58.

W omawianym okresie, subborealnym, postępowały zmiany w zbiorowi-
skach leśnych spowodowane tak czynnikami naturalnymi, jak i zaznaczającą się 
w tym okresie działalnością człowieka59. Po redukcji wiązu, a następnie także 
jesionu i lipy oraz wzroście udziału dębu i leszczyny, następuje także ekspansja 
grabu i buka. Szata roślinna w omawianym rejonie zbliża się do potencjalnej 
szaty roślinnej doby współczesnej.  

Na całym obszarze dzisiejszej Polski południowej i środkowej dominu-
ją zaawansowane kultury neolityczne. W bezpośrednie sąsiedztwo międzyrzecza 
Omulwi i Orzyca, na teren Wzniesień Mławskich i Wysoczyzny Ciechanowskiej, 
docierają grupy kultury pucharów lejkowatych60. Zwarte osadnictwo neolityczne 

57 Odrębność technologiczna to przede wszystkim silna domieszka piasku, naturalnego komponentu 
miejscowych glin morenowych na obszarze sandru kurpiowskiego, a także obecność traw, tłucznia gra-
nitowego z przepalonych w ogniu narzutowców oraz tłuczonych muszli. Najbardziej znane stanowiska  
z krzemiennym materiałem w typie mezolitycznym oraz ceramiką „typu leśnego” to: Ostrołęka-Cze-
czotka, Ostrołęka Wojciechowice (tzw. ceramika prafińska – L. Sawicki, Zabytki archeologiczne w okolicy 
Ostrołęki, w ziemi łomżyńskiej), Kurpiewskie-Mieżejewo, gm. Lelis (E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny 
Kurpiowskiej, s. 92). Najdalej na północ spotykamy stanowiska kultury Narva, a w najbliższym sąsiedz-
twie interesujących nas terenów występują zespoły kultury niemeńskiej na stanowiskach: Młynarze w gm. 
Różan, Woźna Wieś w gm. Rajgród, Otok w gm. Ostrołęka i Pianki w gm. Zbójna; a także – w trakcie 
badań powierzchniowych – m.in. w Budkach w gm. Chorzele, Witowym Moście w gm. Baranowo, Sielcu 
Nowym w gm. Krasnosielc, Sypniewie, gm. loco oraz w miejscowości Szla w gm. Przasnysz.
58 E. Kawałkowa Specyfika fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu Narwi i jej wpływ na 
kształtowanie się i długowieczność osadnictwa mezolitycznego, s. 17–29. Cechy kultury niemeńskiej wi-
doczne są w materiale ze stanowisk w Otoku, gm. Ostrołęka, Piankach, gm. Zbójna i Witowym Mo-
ście, gm. Baranowo (W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Początki osadnictwa na terenie pogranicznym 
północnego Mazowsza, s. 20). Odrębność i wyjątkowość obszaru Równiny Kurpiowskiej utrzymywała 
się bardzo długo. W kategoriach czysto archeologicznych niemal do współczesności. Dopiero bowiem 
działania administracyjne, odlesienia, wypalanie dolin rzecznych i stymulowane osadnictwa (działa-
nia Księstwa Mazowieckiego z jednej i Państwa Krzyżackiego z drugiej strony) ograniczały stopniowo 
zasięg Puszczy Kurpiowskiej i wprowadzały odmienny od leśnego typ gospodarowania. (E. Kowalczyk
-Heyman, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003; K. Pacuski, 
Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity 
władzy na Mazowszu średniowiecznym, Warszawa 2009, s. 15–25; E. Kowalczyk-Heyman, Dzieje gra-
nicy mazowiecko-krzyżackiej między Pisą a źródłami Biebrzy, Warszawa 2013, s. 39–51).
59 M. Ralska-Jasiewiczowa, Ewolucja szaty roślinnej, s. 118–119.
60 W. Borkowski, B. Matraszek, S. Sałaciński, Mazowsze w epoce kamienia, s. 17–18; W. Bor-
kowski, Z. Miecznikowski, Początki osadnictwa na terenie pogranicznym północnego Mazowsza,  
s. 20–21. Jest to jedna z najważniejszych autochtonicznych w swej genezie formacji rolniczych 
Niżu Europejskiego, nazwana od charakterystycznego typu naczyń ceramicznych. Powstała      
w połowie V tys. p.n.e., by w trakcie kilku stuleci objąć teren od Niziny Północnoniemieckiej po 
górny Bug (T. Wiślański, Dalszy rozwój ludów neolitycznych. Plemiona kultury amfor kulistych, 
[w:] Prahistoria Ziem Polskich, t. II, s. 261–299, Warszawa 1979a, s. 165 i n.).
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nie wkracza jednak na obszar Równiny Mazurskiej, ani nawet na teren Puszczy 
Kurpiowskiej porastającej pas pogranicza. Stanowiska grupy wschodniej tej kultury 
znajdujemy na obszarze tzw. Starego Mazowsza aż po granice północno-wschodnie 
Wysoczyzny Ciechanowskiej, a także na obszarze doliny Środkowej Narwi. Obszar 
na północ i wschód od zakola Orzyca w połowie okresu subborealnego to dalej 
domena kultur paraneolitycznych. Środowisko przyrodnicze puszczy, a zwłaszcza 
słabe gleby i zwarta pokrywa leśna, nie sprzyjały gospodarce opartej na uprawie roli 
systemem ogrodowym i hodowli bydła, trzody oraz kóz i owiec61. 

Późna faza neolitu, wyznaczona na obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego 
przez pojawienie się kolejnych plemion tzw. kultury amfor kulistych, zbiega się 
w czasie z okresem suchego wahnięcia klimatycznego, co w konsekwencji dopro-
wadziło do pogłębienia odlesień i wypierania ku północy zwartych kompleksów 
leśnych na korzyść stepu i lasostepu. Takie przeobrażenia sprzyjały pasterskiej 
i pastersko-łowieckiej gospodarce, która przeważała wśród grup posługujących 
się charakterystycznymi naczyniami62. Pasterze ci dotarli na obszar Wysoczyzny 
Ciechanowskiej i międzyrzecza łomżyńskiego63 u schyłku IV tys. Wypasali bydło 
i półdzikie świnie. Korzystali z dolin rzecznych w celu uprawy zboża, nie gardząc 
przy tym łowiectwem i rybołówstwem. To spowodowało, że późnoneolityczna 
ludność kultury amfor kulistych dużo chętniej wkraczała na obszar Równiny Ma-
zurskiej, choć nie była to zapewne obecność długotrwała. Brak natomiast śladów 
osad amfor kulistych na obszarze bezpośrednio na północny wschód od granicz-
nego międzyrzecza Orzyca i Omulwi, czyli na obszarze Równiny Kurpiowskiej. 

Odrębność fizjogeograficzna Równiny Kurpiowskiej nie wyklucza oczy-
wiście penetracji grup ludzkich związanych z północnymi lub południowymi 
terenami, na których rozwijały się kultury archeologiczne bazujące na rolni-
czo-hodowlanym modelu gospodarki. W okresie neolitu przedstawiciele kul-
tury pucharów lejkowatych i amfor kulistych zapuszczali się w doliny rzecz-
ne Puszczy Kurpiowskiej, być może w poszukiwaniu bursztynu64 lub w celach 

61 Obrządek pogrzebowy kultury pucharów lejkowatych należał do typu megalitycznego. 
Zmarłych chowano w kamienno-ziemnych grobowcach w kształcie trapezów lub wydłużonych 
trójkątów, których komory grobowe często układane były z kamiennych płyt. Jako wyposażenie 
grobowe wkładano liczne naczynia ceramiczne, krzemienne noże, siekiery i kamienne topory. 
Znaleziska Kultury Pucharów Lejkowatych pochodzą m.in. z: Rostkowa, gm. Czernice Borowe, 
Rycic, gm. Chorzele i Romanowa, gm. Maków Maz. (W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Począt-
ki osadnictwa na terenie pogranicznym północnego Mazowsza, s. 21).
62 Nazwa kultury pochodzi od naczyń – amfor kulistch. Bardzo charakterystyczny obrządek po-
grzebowy tej kultury należy także do typu megalitycznego. Zmarłych chowano w towarzystwie 
darów grobowych w kamiennych skrzyniach wkopywanych w ziemię. Obok charakterystycznych 
naczyń do jamy grobowej wkładano narzędzia z krzemienia i siekiery o starannie gładzonych 
ostrzach (T. Wiślański, Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kul-
tury pucharów lejkowatych, [w:] Prahistoria Ziem Polskich, t. II, Warszawa 1979b, s. 261 i n.).
63 Stanowiska kultury amfor kulistych odkryto m.in. w Rembielinie, gm. Chorzele, Sielcu 
Nowym, gm. Krasnosielc, Gąsewie Nowym i Szczeglinie, gm. Sypniewo, Makowicy, gm. 
Maków Mazowiecki, Ulatowie-Zalesiu, gm. Krzynowłoga Mała, Grudusku, gm. loco oraz 
Budach Rządowych, gm. Jednorożec (W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Początki osadnic-
twa na terenie pogranicznym północnego Mazowsza, s. 21–22).
64 E. Kawałkowa, Specyfika fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu Narwi i jej 
wpływ na kształtowanie się i długowieczność osadnictwa mezolitycznego, s. 21–22.
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łowieckich65. Pojedyncze znaleziska w badaniach powierzchniowych siekierek 
krzemiennych i toporów neolitycznych bez kontekstu ceramiki zdecydowanie 
wykluczają jakiekolwiek trwalsze osadnictwo, nawet na obszarze bardziej ży-
znych dolin większych rzek66.

Ostatnia faza napływu ludności schyłkowoneolitycznej z południa nazy-
wana jest, od sposobu zdobienia naczyń, kulturą ceramiki sznurowej67. Bardzo 
mało wiemy na temat gospodarki tych plemion. Poza niewątpliwymi śladami na 
nielicznych stanowiskach uprawy roli większość pozostałości wskazuje na pa-
stersko-koczowniczy tryb życia. Ślady pobytu tych ludów znajdujemy zarówno 
na obszarze Wzniesień Mławskich i Wysoczyzny Ciechanowskiej, jak i Rów-
niny Mazurskiej68. Epizodyczne wyprawy schyłkowoneolitycznych przedstawi-
cieli kultury ceramiki sznurowej docierały na obszar Puszczy Kurpiowskiej, co 
potwierdzają znaleziska toporów bojowych tej kultury69. W literaturze istnieje 
hipoteza leśnego chowu bydła i trzody na polanach w dolinach rzecznych, reali-
zowanego przez przedstawicieli kultury ceramiki sznurowej. Znaleziska poje-
dynczych śladów ceramiki w dolinach większych rzek byłyby pozostałościami 
obozowisk pasterskich. Jest to jednak sugestia wynikająca z przyjętego ogól-
nego modelu gospodarki tej społeczności, niepoparta wynikami badań arche-

65 Pojedyncze przedmioty kultur pucharów lejkowatych i amfor kulistych (siekierki 
krzemienne i topory kamienne) pochodzą z Czarni, gm. loco, Łysych, gm. loco, Lipnik, 
gm. Łyse, Nasiadek, gm. Lelis, Ostrołeki, Jazgarki, gm. Kadzidło, Orzoła, gm. Baranowo  
i Bandysiów, gm. Myszyniec (E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny Kurpiowskiej, s. 99;  
W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Początki osadnictwa na terenie pogranicznym północ-
nego Mazowsza, s. 21–22; W. Borkowski, Najstarsze Zabytki archeologiczne gminy Kadzi-
dło, s. 18).
66 W. Chmielewski, Badania archeologiczne Równiny Kurpiowskiej, [w:] W. Chmielewski 
(red.) Kurpiowszczyzna. Identyczność – odmienność. Materiały z archeologicznej sesji po-
pularno – naukowej. Ostrołęka 8 grudnia 2000 r., Ostrołęka 2000, s. 7–16.
67 W połowie III tys. p.n.e. na terenie całego Niżu Europejskiego pojawiły się plemiona 
ludzkie posługujące się ceramiką zdobioną odciskami sznura, o typowym charaktery-
stycznym sposobie grzebania zmarłych pod kurhanami. Z czasem kurhany starosznuro-
we zostały zastąpione cmentarzyskami płaskimi z wyposażeniem grobowym w naczynia 
„sznurowe”, krzemienne siekiery, noże krzemienne, strzały z krzemiennymi grotami i cha-
rakterystyczne topory kamienne (J. Machnik, Krąg kulturowy ceramiki sznurowej, [w:] Pra-
historia Ziem Polskich, t. II, s. 337–412, Wrocław–Warszawa 1979, s. 337 i n.).
68 Obecność wytworów kultury ceramiki sznurowej stwierdzono na stanowiskach w: Rost-
kowie i Obrębcu, gm. Czernice Borowe, Kęsosze, gm. Dzierzgowo, Krasnosielcu Nowym, 
gm. Krasnosielc, Małowidzu i Lipie, gm. Jednorożec.
69 Jedyne pozostałości ceramiczne tej kultury odnaleziono w miejscowościach Zabrodzie 
i Przystań w dolinie Omulwi, obie gm. Olszewo Borki (E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny 
Kurpiowskiej, s. 101), a także w Rostkowie i Obrębcu, gm. Czernice Borowe (W. Borkowski, 
Z. Miecznikowski, Początki osadnictwa na terenie pogranicznym północnego Mazowsza,  
s. 22), fragment sztyletu krzemiennego tej kultury w miejscowości Kurpiewskie-Mieżeje-
wo, gm. Lelis (E. Kawałkowa, Specyfika fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu 
Narwi i jej wpływ na kształtowanie się i długowieczność osadnictwa mezolitycznego, s. 21),  
a dwa topory kamienne tej kultury odnaleziono w Ostrołęce (E. Kawałkowa, Pradzieje 
Równiny Kurpiowskiej, s. 101).
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ologicznych70. Diagramy pyłkowe z interesującego nas terenu (pseudomeandry 
w Leśnej Górze-Łęg Starościński i Kurpiewskich-Mieżejewie, gm. Lelis) nie 
wykazują obecności roślin związanych z hodowlą71. 

Młodszy okres subborealny zaznaczył się początkowo ochłodzeniem  
i osuszeniem klimatu. W obrębie lasów mieszanych skurczył się wyraźnie 
udział grabu i olszyny. Mniejsza ilość opadów sprzyjała przesychaniu piasz-
czystych gleb i zwiększaniu się udziału lasów sosnowych i dębu w składzie 
roślinnym puszczy, a także obniżaniu się poziomu wód gruntowych, co prowa-
dziło do wysychania i zarastania starorzeczy i jezior72. W tym czasie na obszar 
Równiny Kurpiowskiej wkraczają, reprezentujące już epokę brązu, pierwsze 
grupy kultury trzcinieckiej73. Wraz z nimi pojawiają się na Północnym Ma-
zowszu pierwsze, nieliczne jeszcze wytwory z brązu: bransolety, naramienni-
ki, zawieszki. Najważniejsza zmiana dotyczy wszakże obrządku pogrzebowe-
go. Wprawdzie na cmentarzyskach przeważał dalej obrządek szkieletowy, ale 
od południa upowszechniał się stopniowo zwyczaj ciałopalenia, który na kilka 
tysiącleci zapanuje na niemal całym obszarze Europy. 

Nie był to okres sprzyjający ekspansji rolnictwa i wczesnobrązowe grupy 
ludzkie, stosunkowo licznie przenikające na obszar Równiny Kurpiowskiej, 
nie mogły bazować na rolniczym modelu gospodarki74. Kultura trzciniecka na 
obszarze Równiny Kurpiowskiej przypominała wcześniejsze paraneolitycz-
ne osadnictwo. Prawdopodobnie grupy osiedlające się na skraju i w obrębie 
puszczy prowadziły gospodarkę z wiodącą rolą łowiectwa, zbieractwa i rybo-
łówstwa75. Od wcześniejszej formacji mezolitycznej i subneolitycznej wyróż-
niały je natomiast obrządek ciałopalny i sporadyczne użytkowanie narzędzi 

70 E. Kempisty, Neolityczne kultury strefy leśnej w północnej Polsce, s. 175.
71 K. Wasylikowa, Antropogeniczne zmiany roślinności w holocenie, [w:] J. K. Kozłow-
ski, S.K. Kozłowski (red.) Człowiek i środowisko w pradziejach, Warszawa 1983,  
s. 57.
72 Ibidem, s. 59.
73 J. Miśkiewicz, Kultura Trzciniecka, [w:] Prahistoria Ziem Polskich, t. III, s. 173–194, 
Wrocław–Warszawa 1978, s.173 i n. Nazwa kultury pochodzi od miejscowości Trzci-
niec pod Opolem Lubelskim. Na Mazowszu brak jest pewnych wskaźników chrono-
logicznych, ale pierwszą połowę II tys. p.n.e. przyjmuje się tu za początek osadnictwa 
wczesnobrązowego (wczesny i środkowy okres epoki brązu). Pełny rozwój przypada na 
okres od 1500 do 1300 roku p.n.e. (J. Dąbrowski, Epoka brązu w północno-wschodniej 
Polsce, Białystok 1997, s. 88; E. Kempisty, H. Więckowska, Osadnictwo z epoki kamie-
nia i wczesnej epoki brązu na stanowisku 1 w Sośni, woj. łomżyńskie, Wrocław–Warsza-
wa 1983, s. 36–39).
74 Jak wynika z obserwacji rozkładu śladów ich pobytu, odkrytych w wyniku badań po-
wierzchniowych i nielicznych badań wykopaliskowych, preferowali oni dokładnie te 
same warunki osadnicze co ich mezolityczni i paraneolityczni poprzednicy.
75 Inaczej było na obszarze Wysoczyzny Ciechanowskiej i Wzniesień Mławskich, gdzie 
więcej było żyznych gleb i panowało rolnictwo. Stanowiska kultury trzcinieckiej stwier-
dzono tam w miejscowościach Ulatowo-Dąbrówka i Skierkowizna, (gm. Krzynowło-
ga Mała), Woli Błędowskiej (gm. Baranowo) i Romanowo (gm. Maków Mazowiecki);  
(W. Borkowski, Z. Miecznikowski 2011, s. 22–23).
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z brązu76. W ceramice lokalnych grup kultury trzcinieckiej można odnaleźć 
odniesienie do elementów zdobniczych i wpływów technologicznych z okresu 
wcześniejszego77.

Zupełnie odmienny jest natomiast obrządek pogrzebowy. Ciałopalenie jest 
ewidentnym wyznacznikiem kulturowym epoki brązu i zdaje się być na tyle 
trwałym elementem kultury trzcinieckiej, że pozostało nawet po zmianie spo-
sobu gospodarowania78. Osady kultury trzcinieckiej, datowanej na ten okres, 
ograniczały się zasadniczo do pasów wydmowych w dolinie Narwi, w pobliżu 
ujść Omulwi, Rozogi i Szkwy79. Nie można wykluczyć sporadycznych wypraw 
niewielkich grup w górę dolin rzecznych80.

Stopniowy zanik stanowisk kultury trzcinieckiej na omawianym obszarze 
był następstwem przeobrażeń kulturowo-społecznych, w wyniku których wy-
odrębniono na wschodzie fazę trzciniecko-łużycką, a następnie łużycką81. Pod 
koniec epoki brązu na teren Puszczy Kurpiowskiej napływają nieliczne grupy 
tej ostatniej. 

76 J. Dąbrowski, Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce, Białystok 1997, s. 14 i n.
77 Niestety brak jest szczegółowych analiz zespołów krzemiennych towarzyszących ceramice kultury 
trzcinieckiej w tym rejonie, dlatego sugestie o silnym wpływie poprzeddzajacych je na tym tere-
nie kultur neolitu strefy leśnej można potraktować jako hipotezę roboczą (E. Kawałkowa, Specyfika 
fizjografii w okolicach Ostrołęki na prawym brzegu Narwi i jej wpływ na kształtowanie się i długo-
wieczność osadnictwa mezolitycznego, s. 23). Obok typowych dla strefy leśnej spotyka się i inne na-
rzędzia wytwarzane techniką łupania i gładzenia (drapacze, noże, sierpy, rozcieracze, grociki, topor-
ki, siekierki, wióry). Występowały także narzędzia wykonane z surowców organicznych (zawieszki  
z muszli, szpile i szydła kościane) oraz z brązu: bransolety spiralne, wielozwojowe, naramienniki  
i pierścionki z tarczkami oraz siekierki i groty oszczepów. Sporadycznie pojawiają się małe przedmio-
ty srebrne i złote. Ceramika, w aspekcie technologicznym, rzeczywiście zdaje się potwierdzać trady-
cje paraneolityczne. Gruboziarnista domieszka w postaci tłuczonego granitu, dokładne wygładze-
nie powierzchni naczynia oraz ornamentyka wykazują związek z wcześniejszymi typami ceramiki  
z tego regionu. Najliczniejsze są ciemnobrunatne lub ceglane naczynia lepione ręcznie, o esowatym 
profilu i kształcie tulipanowatym z pogrubioną i facetowaną krawędzią (pojemnik gliniany związany 
z chowem zwierząt oraz uprawą zbóż). Ornamentyka występowała głównie w górnej części naczy-
nia w postaci pionowych listew, żłobków poziomych, falistych, ukośnych i półkolistych, , a także 
nakłuć i dołeczków oraz ornamentu guzowego. Rzadko występowały misy, dzbanki, kubki.
78 Ciekawą informacją, w kontekście związków kultury trzcinieckiej z miejscowym paraneoli-
tycznym środowiskiem, jest zaobserwowanie śladów ochry w jednym z ciałopalnych obiektów 
na jamowym, ciałopalnym stanowisku trzcinieckim w Kurpiewskich-Mieżejewie, gm. Lelis 
(Ibidem, s. 23–24). Posypywanie grobów ochrą jest powszechną praktyką w okresie mezolitu  
i występuje także u kultur neolitu strefy leśnej jako element dziedzictwa mezolitycznego.
79 Badania skupiska osadniczego w tym rejonie wskazują obecność dużych osad stałych w otoczeniu 
szeregu małych, krótkotrwałych obozowisk. Najlepiej rozpoznane stanowisko tej kultury znajduje się 
w Kurpiewskich-Mieżejewie, gm. Lelis (E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny Kurpiowskiej, s. 111–113).
80 Na przykład na terenie gminy Łyse ślady obecności grup ludzkich kultury trzcinieckiej 
odkryto m.in. w kilku miejscowościach: Dudy Puszczańskie, Serafin (Suche Bagno), Dęby 
(Rzeglok), Łyse (W. Borkowski, Najstarsze osadnictwo gminy Łyse).
81 Nazwa kultury wywodzi się z terenu Łużyc, gdzie odkryto jej najstarsze stanowiska. Począwszy od XII aż do 
IV w. p.n.e. kultura łużycka zajmowała prawie cały teren obecnych ziem polskich w dorzeczu Odry i Wisły 
, a także obszar w dorzeczu górnej i środkowej Łaby, północne Czechy, północno-zachodnią Słowację oraz 
północne i środkowe Morawy (J. Dąbrowski, Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce, s. 8–14).
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Wykształcająca się na przełomie XIII i XII w. p.n.e. kultura łużycka stano-
wiła część wielkiego zespołu kultur pól popielnicowych. Od samego początku 
ludność kultury łużyckiej, z uwagi na rozległość zamieszkałego przez siebie 
terytorium, nie tworzy jednolitego społeczeństwa. U podstaw zjawiska leży róż-
norodność podłoża kulturowego. Na opisywanym obszarze w skład kompleksu 
łużyckiego weszły z pewnością grupy ludności trzcinieckiej82. 

W późnej epoce brązu (IX –VIII w. p.n.e.) zarówno na obszarze Równiny 
Mazurskiej, na północ od Puszczy Kurpiowskiej, jak też na południe od niej, 
na terenie mezoregionu Wysoczyzny Ciechanowskiej obserwuje się znaczny 
wzrost liczby stanowisk83. Może to wiązać się ze wzrostem populacji, ale ogra-
nicza się na południu do doliny Orzyca. Obszar Puszczy Kurpiowskiej długo 
pozostawał poza zasięgiem zwartego osadnictwa łużyckiego, co nie wyklucza 
penetracji sporadycznych wzdłuż dolin rzecznych84. Pomimo wspomnianej 
różnorodności podstawowe cechy kulturowe na całym obszarze występowa-
nia kultury łużyckiej były bardzo podobne. Do najistotniejszych cech należą 
ciałopalny obrządek pogrzebowy i występowanie płaskich cmentarzysk typu 
popielnicowego. Szczątki zmarłych po spaleniu ciał na stosie chowano do na-
czyń glinianych nakrywanych pokrywkami. Jako wyposażenie dodawano tzw. 
przystawki w postaci mniejszych naczyń zapewne wypełnionych pokarmami 
lub innymi darami organicznymi85.

Podstawą gospodarki ludności kultury łużyckiej było rolnictwo i chów 
zwierząt, przy czym na omawianym obszarze Równiny Kurpiowskiej w grę 
wchodziło zapewne głównie pasterstwo w dolinach rzecznych, a na niewielkich 
wyspach lepszych gleb rolnictwo typu ogrodowego86. 

82 M. Mogielnicka-Urban, Kultura łużycka na Mazowszu i Podlasiu, [w:] M. Dulinicz (red.), 
Problemy przeszłości Mazowsza, T. III, Warszawa.2005, s. 67–91.
83 G. Orlińska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Cichowie, Archeologia Żywa, t. 10,  
n. 4, Warszawa 2005, s. 8–10; Internet: Cichowo, gm. Krzynowłoga Mała, woj mazowieckie. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej, http://www.pma.pl/badania/Ciech/ciech-gl.htm, sezony 
2005–2010, (dostęp 3.12.2016).
84 Kolonizacja zwartych kompleksów leśnych ma przeważnie charakter wyspowy i ogranicza się 
do enklaw z żyźniejszymi glebami. Na tereny Warmii i Mazur ludność kultury łużyckiej przybyła 
dopiero w IX w. p.n.e., wędrując m.in. dolinami Orzyca, Omulwi, Szkwy i Pisy. Osadnicy ci wyru-
szali z obszaru Międzyrzecza Łomżyńskiego, kierując się na północ (M. Hoffmann, Osadnictwo 
Równiny Mazurskiej w I tysiącleciu p.n.e. i jego relacje z osadnictwem Równiny Kurpiowskiej, [w:] 
W. Chmielewski (red.), Kurpiowszczyzna. Identyczność – odmienność. Materiały z archeologicznej 
sesji popularnonaukowej. Ostrołęka 8 grudnia 2000 r., s. 31–34. Ostrołęka 2000, s. 32–33).
85 Uprawiano pszenicę, jęczmień, proso i żyto , , a także len, konopie i mak. Znano rzepę, 
groch, bób i soczewicę. Do uprawy używano narzędzi krzemiennych, brązowych, później 
żelaznych sierpów, radeł drewnianych, a do przetwórstwa żaren kamiennych i rozcieraczy. 
Hodowano bydło, świnie, kozy i owce. Na terenach sąsiadujących z puszczą znaczną rolę 
odgrywało łowiectwo. Polowano na jelenie, żubry, dziki i sarny. Łowiono leszcze, sanda-
cze, sumy, jesiotry i płocie. Znaleziska archeologiczne wskazują na połowy przy pomocy 
kościanych haczyków i sieci z pływakami.
86 Ślady pobytu przedstawiciele kultury łużyckiej pozostawili m.in. na terenie dzisiejszej 
gminy Łyse, w miejscowościach Dęby, Zalas, Piątkowizna i Łyse, a może także swoich 
zmarłych na możliwych cmentarzyskach w Tyczku Kolonii i w Serafinie; (W. Borkowski, 
Najstarsze osadnictwo gminy Łyse).
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Naczynia używane w gospodarstwie domowym były z reguły mniej sta-
rannie wykonane niż naczynia grobowe87. Z brązu wykonywano głównie sie-
kierki, sierpy, noże, szydła, haczyki, igły i dłuta. Na uzbrojenie składały się łuk  
i strzały z grotami brązowymi, kościanymi i krzemiennymi, oszczepy z grotami 
krzemiennymi, brązowymi i żelaznymi. Zamieszkiwano osady otwarte88, a na 
południu w późniejszym okresie także grodziska obronne. 

W okresie od VI do II w. p.n.e. na teren Puszczy Kurpiowskiej od północy prze-
nikały grupy ludności określanej mianem kultury kurhanów zachodniobałtyjskich89. 
Etnicznie byli to przodkowie ludności bałtyjskiej, zamieszkującej m.in. Równinę 
Mazurską w czasach historycznych. Ich obecność na podstawie ułamkowych frag-
mentów ceramiki odnotowano w środkowych biegach Omulwi, Szkwy oraz Orzy-
ca90. Wyjątkiem jest tu osada w okolicy Chorzel (Rembielin – „Łysa Góra”), leżąca 
zapewne w miejscu przeprawy przez dolinę Orzyca, na szlaku handlowym z połu-
dnia przez Wzniesienia Mławskie w kierunku Półwyspu Sambijskiego91. 

Od połowy V w. p.n.e. zaczyna się na terenach ziem polskich formować 
kolejna jednostka kulturowa utożsamiana z germańskim plemieniem Wanda-
lów – kultura przeworska92. W okresie II–I wieku p.n.e. dociera na obszar pół-
nocnego Mazowsza, nie wkraczając na obszar Puszczy Kurpiowskiej ze swoim 
osadnictwem zwartym. Tereny te w okresie wpływów rzymskich (II w. przed 
Chr.–V w. po Chr.) należą do bardzo słabo zasiedlonych. Międzyrzecze Orzy-
ca, Omulwi aż po lewy brzeg Rozogi stanowi pas pustki osadniczej pomiędzy 
zwartym zasięgiem kultury przeworskiej od południa, kulturą bogaczewską (na-
stępczynią kultury kurhanów zachodniobałtyjskich) od północy oraz wschod-
nią grupą kultury przeworskiej na wschodzie93. Najdalej na północ wysunięte 

87 Gruba domieszka mineralna nadawała im trwałość, ale uniemożliwiała staranne wygładze-
nie powierzchni. Naczynia grobowe były cienkościenne i pozbawione domieszki mineralnej, 
co umożliwiało staranne wykończenie i ozdobienie ceramiki. 
88 Osady otwarte bywają zarówno dużymi wsiami o kilkusetletnim okresie zamieszkiwania  
z domostwami o konstrukcji słupowej, jak i krótkotrwałymi osadami satelickimi czy wręcz 
obozowiskami sezonowymi z półziemiankami o ścianach wykonanych z plecionki i oblepio-
nych gliną (T. Węgrzynowicz, Kultura łużycka na Mazowszu wschodnim i Podlasiu, Materiały 
Starożytne i Wczesnośredniowieczne, t. II, s. 37–73, Warszawa1973, s. 37–38). 
89 Ł. Okulicz, Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza. Wrocław–
Warszawa–Kraków 1970.
90 W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Początki osadnictwa na terenie pogranicznym północ-
nego Mazowsza, s. 27–30.
91 Szlak ten przecina obszar Puszczy Kurpiowskiej. Obecność w tym okresie szlaku handlowe-
go potwierdzają importy celtyckie w inwentarzu znalezionym na stanowisku Rembielin –„Łysa 
Góra” (Ł. Okulicz, Sprawozdanie z badań cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w Rembielinie, 
powiat przasnyski, Rocznik Olsztyński, t. 11, Olsztyn 1975, s. 205–209). Przedmiotem intensyw-
nej wymiany był bursztyn nie tylko pochodzenia bałtyckiego, ale także wydobywany zapewne na 
obszarze Puszczy Kurpiowskiej. Odbiorcami bursztynu były faktorie celtyckie na terenie Górnego 
lub Dolnego Śląska, gdzie odnajdywano składy zawierające ok. 1500 kg tego kamienia.
92 Najbardziej znana kultura archeologiczna epoki żelaza rozwijająca się między III w. p.n.e. a V w. 
n.e. Nazwa pochodzi od miasta Przeworsk, w okolicach którego odkryto pierwsze cmentarzysko.
93 Zwarte osadnictwo tej ostatniej występuje na wschód i południe od Narwi, w dorzeczu Orza  
i Róża (W. Borkowski, Najstarsze znaleziska archeologiczne na obszarze gminy Śniadowo).
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stanowiska kultury przeworskiej datowane na II–III wiek n.e.94 znajdują się na 
obszarze gminy Kadzidło w miejscowościach Todzia i Dylewo. W rejonie pół-
nocnych dopływów Narwi odkryto w wyniku badań powierzchniowych jedynie 
kilka stanowisk z wymienionego okresu, grupujących się w rejonie Ostrołęki 
oraz nad dolną Pisą i Skrodą. Są one zapewne wynikiem pojedynczych migracji 
niewielkich grup ludzkich na teren puszczański z rejonu wyraźnego skupiska 
osadniczego między Orzem i Narwią95.

Gospodarka ludności kultury przeworskiej opierała się na rolnictwie i hodowli 
bydła. Uprawiano przede wszystkim żyto, owies, jęczmień i proso, a na żyznych 
glebach pszenicę i rośliny strączkowe, a także konopie i len. Bardzo istotne zna-
czenie dla rozwoju gospodarczego w okresie wpływów rzymskich miała metalu-
rgia. Dostęp do łatwych w eksploatacji rud darniowych w dolinach rzek Równiny 
Kurpiowskiej i Międzyrzecza Łomżyńskiego mógł być motorem wypraw podej-
mowanych zarówno przez ludność kultury przeworskiej z południa i południowego 
wschodu, jak i przedstawicieli kultury kurhanów zachodniobałtyjskich i zajmującej 
ich miejsce w okresie późniejszym kultury bogaczewskiej od północy. 

Osobnym i wielce znaczącym dla dziejów regionu epizodem była wędrów-
ka reprezentujących kulturę wielbarską plemion gockich, która to odbywała się 
zapewne poprzez doliny rzeczne Puszczy Kurpiowskiej na teren Międzyrzecza 
Łomżyńskiego w II–IV w. n.e. 96. 

Stanowiska związane z wczesną obecnością ludności słowiańskiej na ob-
szarze Puszczy Kurpiowskiej są stosunkowo nieliczne. Ich precyzyjne datowa-
nie w oparciu o materiał archeologiczny nie jest na tym etapie możliwe. Po-
trzebne byłyby badania wykopaliskowe wytypowanych stanowisk. W oparciu  
o źródła z najbliższego sąsiedztwa przyjąć należy, że w rejon Puszczy Kurpiow-
skiej ludność słowiańska mogła sporadycznie przenikać od XI wieku n.e. ale 
materiał powierzchniowy nie pozwala na określenie precyzyjniejsze niż „okres 
średniowiecza”97. Widoczny rozwój osadnictwa na lewym brzegu Narwi na-

94 J. Andrzejowski, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Todzi, gmina Kadzidło, województwo 
ostrołęckie, stanowisko 2, s. 101–126; W. Borkowski, Najstarsze Zabytki archeologiczne gminy 
Kadzidło, [w:] Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle, s. 18–23.
95 Na opisywanym obszarze zabytki archeologiczne z okresu wpływów rzymskich odnale-
ziono w kilku miejscowościach,  m.in.: Serafin (Suche Bagno), Łyse (Czarnia), Zalas, Piąt-
kowizna (W. Borkowski Najstarsze znaleziska archeologiczne na obszarze gminy Śniadowo).
96 Jej dobitnym świadectwem jest obecność cmentarzyska kurhanowego w miejscowości 
Uśnik (M. Bienia Kurhany w miejscowości Uśnik Kolonia, gm. Śniadowo, w druku).
97 M. Dulinicz, Najważniejsze problemy archeologii wczesnego średniowiecznego Mazowsza, [w:]  
M. Zieleniewska-Kasprzycka (red.), Starożytne Mazowsze. Materiały z sesji archeologicznej, która odby-
ła się dnia 19 października 2006 r. w Pułtusku, Warszawa 2006, s. 75–102. Z okresu wczesnego średnio-
wiecza na terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego znane jest skupisko osadnicze wzdłuż prawego brzegu 
Orzu. Była to osada w Goworówku, gm. Goworowo, istniejąca od VIII wieku, osada w Wojszach, gm. 
Czerwin, datowana na VI–VII w. (M. Majka, Rola grodziska „Stare Miasto” w Ostrołęce w kształtowa-
niu się wczesnośredniowiecznego osadnictwa na przedpolu Puszczy Zielonej, [w:] W. Chmielewski (red.), 
Kurpiowszczyzna. Identyczność – Odmienność, s. 88–115, Ostrołęka 2000, s. 112), oraz zespół osadni-
czy w okolicach grodu w Chmielewie-Świerżach (J. Kalaga, E. Kowalczyk, D. Skowron, Dorzecze Orzu  
w wiekach średnich, Ostrołęka 1983). Inne skupisko istniało w tym czasie w rejonie dolnego Róża z osa-
dą zwaną Czartoria (J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu 
XIV i w XV wieku, Studia Łomżyńskie, Łomża 1989, s. 106–107.
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stąpił dopiero w wiekach XI i XII, kiedy istniały już grody w Łomży, Wiźnie 
i Ostrołęce98. Ten okres należy już jednak do etapu historycznego w rozwoju 
osadnictwa na terenie Puszczy Zagajnicy (Kurpiowskiej). 

Spoglądając na cały prehistoryczny okres zamieszkiwania społeczności ludz-
kich na obszarze Puszczy Kurpiowskiej, dochodzę do wniosku, że model gospodarki 
wypracowany przez łowców-zbieraczy schyłku środkowej epoki kamienia, jakkol-
wiek szokująco to brzmi, z niewielkimi modyfikacjami przetrwał – jak się wydaje 
– do czasów niemal nam współczesnych. Życie puszczańskie opisywane w opraco-
waniach etnograficznych XIX i początków XX wieku99, oczywiście z niewielkimi 
modyfikacjami kulturowymi, mogłoby posłużyć jako kanwa do rekonstrukcji spo-
łeczności postmezolitycznych na obszarze Równiny Kurpiowskiej. Dolinami rzek 
na obszar ten zapuszczali się przedstawiciele kolejnych kultur archeologicznych  
z południa i północy, próbując realizować modele gospodarcze charakterystycz-
ne dla terenów sąsiednich lub migrując w poszukiwaniu dogodniejszych ekumen, 
ewentualnie zapuszczając się na teren puszczy w celach handlowych (wymiana 
bursztynu, pozyskiwanie produktów gospodarki leśnej, etc). Przechodzili i przemi-
jali. Nigdy jednak nie doszło do akulturacji mieszkańców mateczników puszczań-
skich. Jest to zapewne jednym z elementów poczucia odrębności i dumy z własnej 
przeszłości Kurpiów – dzisiejszych mieszkańców Puszczy.
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Streszczenie

W obrębie Mazowsza północno-wschodniego występuje szereg mniejszych regio-
nów geograficznych, wśród których Równina Kurpiowska posiada swoją istotną 
specyfikę. Od paleolitu aż po czasy wczesnego średniowiecza stanowiła dogodny 
szlak przemieszczania się grup ludzi. Większość wędrowców nie pozostawała na 
tym obszarze dłużej. Z uwagi na bardzo nieatrakcyjne warunki glebowe puszcza 
traktowana była jako obszar eksploatacji czasowej lub sezonowej. Dolinami rzek 
na ten obszar z południa i północy zapuszczali się przedstawiciele kolejnych kultur 
archeologicznych w poszukiwaniu dogodniejszych ekumen, ewentualnie w celach 
handlowych. Jedynie w epoce kamienia na obszarze Równiny Kurpiowskiej per-
manentnie gospodarowały grupy ludzkie zajmujące się łowiectwem, zbieractwem 
i rybołówstwem. W okresach związanych z  gospodarką wytwórczą: rolnictwem  
i hodowlą, teren ten był rejonem ścierania wpływów kulturowych idących z róż-
nych kierunków. To spowodowało, że na obszarze pierwotnej Puszczy Kurpiow-
skiej rytm rozwojowy nie odpowiadał przemianom na ziemiach sąsiednich. Model 
gospodarki wypracowany przez łowców-zbieraczy schyłku środkowej epoki ka-
mienia, z niewielkimi modyfikacjami,  przetrwał do czasów niemal nam współcze-
snych. Dopiero działania administracyjne, odlesienia, wypalanie dolin rzecznych 
ograniczały stopniowo zasięg Puszczy Kurpiowskiej i wprowadzały nowy typ go-
spodarowania. Nie dochodziło jednak do pełnej akulturacji mieszkańców mateczni-
ków puszczańskich. Może to być jednym z elementów poczucia odrębności i dumy 
z własnej przeszłości dzisiejszych mieszkańców puszczy – Kurpiów.

Słowa kluczowe: Puszcza Kurpiowska – prahistoria – kultury archeologiczne – 
stanowiska archeologiczne – znaleziska
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Fenomen kurpiowski

O Kurpiach pisze się często, z zadowoleniem, bo odbywają się  liczne imprezy 
kulturalne, czego przykładem mogą być najbardziej markowe: Niedziela Palmowa 
w Łysych (na tydzień przed Wielkanocą, połączona z konkursem i reportażami tele-
wizyjnymi), kadzidlańskie Wesele Kurpiowskie, Miodobranie Kurpiowskie w My-
szyńcu. Miło jest popatrzeć także na inne prezentacje kurpiowskie ze wskazaniem 
na łowiectwo (Czarnia), instrumenty i muzykę (Lelis), zwyczaje (Muzeum Kurpiow-
skie w Wachu), uroki Puszczy Kurpiowskiej (rajdy i wycieczki turystyczne), pamiąt-
ki, budowle  i tradycje (Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie i Muzeum Północno
-Wschodnie w Łomży z ekspozycją bursztynu kurpiowskiego); są wystawy, sesje 
naukowe, promocje nowości wydawniczych, spotkania okolicznościowe (głównie  
w Ostrołęce w Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Ostrołęckim Towarzystwie Na-
ukowym im. Adama Chętnika, ale i w innych miastach w woj. mazowieckim oraz 
podlaskim). To tylko wybrane przedsięwzięcia, odbywające się w miarę regularnie, 
oczekiwane, gromadzące licznych uczestników. Kalendarz kurpiowski jest znacznie 
bogatszy za sprawą częściowo już wymienionych instytucji, również samorządów  
i parafii, ofiarnych społeczników, w tym zgromadzonych wokół Związku Kurpiow-
skiego. Nie ulega wątpliwości, że moda na Kurpiowszczyznę trwa, co bardzo cieszy. 

Rodowita Kurpianka Maria Samsel, obecna dyrektorka ostrołęckiego Mu-
zeum Kultury Kurpiowskiej,  na pytanie, czym są dziś Kurpie, tak odpowiedziała 
w 2001 r.: Dla jednych być może to tylko skansen i umarła już tradycyjna kultura 
ludowa, dla innych ich „mała ojczyzna”, dla niektórych Kurpie są produktem, 
który można sprzedać. Dla wielu twórców ludowych słowo Kurpie, Kurpiowszczy-
zna to wartość ponadczasowa, tradycja ich ojców wciąż jeszcze żywa1. 

Pytanie o teraźniejszość Kurpiów, ale z mocnym odwołaniem do przeszło-
ści i zmian zachodzących przez dziesięciolecia, towarzyszyło mi podczas pisania 
tych refleksji. Nie czuję się przygotowany do formułowania ocen autorytatyw-
nych, ale też nie można się zgodzić z niektórymi  obiegowymi stwierdzeniami, 
niezgodnymi z prawdą historyczną i aktualną sytuacją. Nie ulega wątpliwości, że 
– jak już napisałem – cieszymy się, uczestnicząc bezpośrednio lub pośrednio (za 
pomocą mediów) w imprezach kurpiowskich, radują nas odtwarzane zwyczaje 
ludowe rodem z Puszczy Zielonej, przypominane sceny z życia pokoleń Puszcza-
ków, zachowane oryginalne zabytki kultury materialnej i prezentowane przez ar-
tystów (ludowych i profesjonalnych, zawodowych) skarby kultury duchowej. Bez 
protestu, a nawet z zadowoleniem, akceptujemy mity kurpiowskie, nie odróżnia-
my często szarej prawdy od piękniej legendy. To jest wszystko razem fascynujące, 
powinno trwać. A jaka była geneza fenomenu kurpiowskiego, jakie jego odsłony  
i czy stan obecny nas w pełni zadawala? Czy dobrze rokuje na przyszłość?

1 M. Samsel, Kurpie, Kurpiowszczyzna czy Puszcza Zielona? „Pracowania”, t. IV, Ostrołęka 
2001, s. 106.
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I jeszcze chciałbym odnieść się do określenia ‘region kurpiowski’. Kurpiow-
szczyzna spełniała niemal wszystkie podstawowe kryteria zawarte w definicjach 
regionu. Teren ten był jednorodny pod względem geograficznym, puszcza wy-
muszała ten sam typ gospodarki, ułatwiała mieszkańcom nabywanie tożsamości 
etnicznej i świadomości społecznej, do tego dodać należy wspólnotę dziejów hi-
storycznych, narodową i religijną, wyrazistą odmienność od sąsiadów. Obserwa-
torzy z zewnątrz bez trudu dostrzegali takie same lub zbliżone do siebie  cechy 
charakteru mieszkańców i ich zachowania, podobne przejawy życia codziennego 
i świętowania, nade wszystko wyróżniające Puszczaków: dialekt, stroje, budow-
nictwo, pieśni. Można wymienić  inne jeszcze składniki etosu kurpiowskiego, 
natomiast region ten nie miał nie tylko rozwiniętej sieci drożnej, co łatwo wy-
tłumaczyć, ale  i silnego centrum. Za pierwszą, nieformalną stolicę kurpiowską 
można  uznać Myszyniec, który i do dziś wyróżnia się pod wieloma względa-
mi, choć przy silnej konkurencji innych ośrodków życia kulturalnego, zwłaszcza 
Kadzidła. Administracyjnie większość Zagajnicy znajdowała się w staropolskiej 
Ziemi Łomżyńskiej, zaś w okresie zaborów nadal w Łomżyńskiem (departament 
w Księstwie Warszawskim, po 1866 r. gubernia łomżyńska). Łomża jednak nie 
weszła w rolę autentycznego centrum Kurpiów, na czym skorzystała Ostrołęka, 
w latach 1815–1865 wyłączona z Łomżyńskiego i podporządkowana Płockowi. 
Jednak i Ostrołęka nie kwapiła się do objęcia opieką Kurpiów, znacznie więcej 
pożytku czerpała z Narwi i z bogatszych gmin południowych (szlacheckich) niż 
z puszczy. Wykorzystał to Adam Chętnik, wyprowadzając w okresie międzywo-
jennym Nowogród na główny ośrodek promowania społeczności kurpiowskiej. 
Przemiany po II wojnie światowej są dobrze zapamiętane, znane. Ostrołęka do-
stała dwie szanse na szybki rozwój: przemysłową i administracyjną po 1975 r. 
Pozostawiam otwartym pytanie, jak dalece skorzystali z nich mieszkańcy Puszczy 
Zielonej, zaś do wątku administracyjnego jeszcze powrócę. Nigdy nie spełniły się 
marzenia Chętnika i liderów kurpiowskich kontynuujących tę myśl, by wszyst-
kie ziemie zamieszkałe przez Kurpiów znalazły się w jednym województwie, lub 
przynajmniej w jednym dużym powiecie, ewentualnie w dwóch mniejszych. Roz-
biór Kurpiowszczyzny utrzymuje się nadal, nieuwzględnione zostało stanowisko, 
sprzeciw, Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego z marca 1993 r2.  

pochodzenie Kurpiów
Długo utrzymywały się tyleż intrygujące, co i kłamliwe przypuszczenia 

na ten temat. Puszczano wodze fantazji, pisząc, że Kurpie przybyli do puszczy 
nadnarwiańskiej z północy (pokrewieństwo z Jadźwingami), z gór, z dzikich 
stepów. Adam Chętnik w swych pierwszych pracach  (O Kurpiach 1919 r., Kur-
pie 1924 r. , Myszyniec… 1938 r.) napisał, że już za króla Piasta  na Puszczy 
pod Myszyńcem i Nowogrodem lud miejscowy urządzał wiece, rozsyłał wici, żył 
gromadnie w budach leśnych i składał ofiary bogom przez siebie wystruganym  
z kłód dębowych.  Autor stwierdził, że Kurpie byli Słowianami, którzy uszli znad 
Łaby pod naporem germańskim. Jerzy Kijowski ocenił, że te ustalenia Chętnika 
były bardzo subiektywne, autor przejawiał silny lokalny patriotyzm, wzmacniał 

2 „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika”  („Zeszyty 
Naukowe OTN”), t. VII, Ostrołęka 1993, s. 325–329. Jeśli powiaty to Myszyniec i Ostrołęka, 
jeśli samodzielne województwo, to i Kurpie Białe, ewentualnie także Czerwony Bór. Koniecz-
nie w przypadku małego regionu w województwie mazowieckim, a nie w podlaskim.
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legendę kurpiowską dla pokrzepienia serc3. Aleksander Połujański dostrzegał 
podobieństwo Kurpiów do Hucułów i górali karpackich, a ich los wydawał mu 
się zbliżony do losów Kozaków na Zaporożu i do „band cygańskich”4. Były  
i inne hipotezy. Dopiero od Ludwika Krzywickiego, autora pracy Kurpie („Bi-
blioteka Warszawska” 1892 r.) zaczęto ustalać  chronologię osadnictwa w Pusz-
czy Zielonej w oparciu o źródła. 

Można przyjąć, że pierwsi osadnicy wchodzili  sezonowo do Puszczy Zie-
lonej od XV/XVI w. i byli to głównie myśliwi oraz bartnicy. Nieduże osady 
stałe mogły pojawiać się od końca XVI w., są potwierdzone źródłowo na po-
czątku XVII w. Nasilone ucieczki do puszczy miały miejsce od połowy XVII 
w., najpierw z powodów pogarszającej się sytuacji w Polsce, w tym chłopów 
pańszczyźnianych,  następnie zaś wskutek zagrożeń wywołanych przez woj-
ny, zwłaszcza „potop”. Zagajnica królewska (wcześniej książąt mazowieckich) 
stawała się oazą wolności dla osób prześladowanych z bardzo różnych powo-
dów, wyjętych spod prawa, pozbawianych  środków do życia, pewnie i szuka-
jących odmiany, przygody. Przybywali tu również Mazurzy z Prus, już ewange-
licy. Trzeba powrócić do badań historycznych, by uściślić zmiany zachodzące  
w tworzącej się społeczności, zwłaszcza przechodzenie od poczucia odrębności 
puszczańskiej do stawania się odmiennym ludem kurpiowskim.  

Henryk Samsonowicz, ale także i inni historycy, podkreślał wpływ dwóch 
różnorodnych czynników: Pierwszym było pograniczne położenie tych ziem przy 
rubieży ludów bałtyjskich, a później – Prus Książęcych. Drugim czynnikiem był 
dobór naturalny ludzi decydujących się na życie w warunkach odbiegających 
od tych, które znane były w całym kraju. Tym samym – tak, jak na stepach Ukra-
iny, karpackich połoninach (a w skali szerszej jak na Syberii w XVIII wieku, 
czy  Dzikim Zachodzie Ameryki w wieku XIX) – i na kresach północnych Rze-
czypospolitej kształtowała się specyficzna wspólnota wyróżniająca się odrębno-
ścią swej kultury5. Nie można pomijać i wpływu sąsiadów, zwłaszcza drobnej 
szlachty mazowieckiej oraz czynszowych chłopów, skutków zmieniającego się 
zasięgu Puszczy Zielonej i granicy państwowej na północy, efektów stopniowe-
go podejmowania przez mieszkańców zajęć typu rolniczego i rzemieślniczego6. 
Trzeba też śledzić zmiany zachodzące w Puszczy Białej biskupów płockich, 
która wcześniej i szybciej się zaludniała. Wciąż za mało wiemy o próbach in-
gerowania sił (podmiotów) zewnętrznych w życie Puszczaków, jedynie częściej 
powraca się do roli misji jezuickiej w Myszyńcu.  Niestety, trzeba się pogodzić 
z faktem, że brakuje dotkliwie przede wszystkich źródeł wytworzonych w prze-
szłości przez Kurpiów.

Zaniedbania badawcze sprawiają, że piszący o najdawniejszych dziejach  
Puszczaków (Kurpiów) i Zagajnicy (Puszczy Zielonej) z upodobaniem odwo-
łują się do tekstów z wieków XVIII i XIX, w tym powieści. Wybierają z nich 
co barwniejsze cytaty – najchętniej chwalebne dla ludu kurpiowskiego – nie 
podejmując krytyki opowiastek i na tej podstawie tworząc własne wizje, oceny.  

3 Za: J. Kijowski, Historia Puszczy Zielonej w pracach Adama Chętnika, „Zeszyty Naukowe 
OTN”, t. VII, s. 16–17. Chętnik korzystał m.in. z hipotez Karola Potkańskiego.
4 A. Połujański, Wędrówki po Guberni Augustowskiej w celu naukowym odbyte, Warszawa 1859, s. 46.
5 H. Samsonowicz. Kurpie na mapie Polski, „Zeszyty Naukowe OTN”, t. V, Ostrołęka 1991, s. 8–10. 
6 Pisałem o tym w artykule Kształtowanie się granic Puszczy Zielonej, „Zeszyty Naukowe OTN”, 
t. VII, s. 78–85. 
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W efekcie pojawiają się ahistoryzmy, skróty myślowe np.: u podstaw kształ-
towania się grupy etnograficznej o nazwie Kurie legło przestępstwo zbiorowe, 
gdyż pierwsi mieszkańcy puszczy rekrutowali się spośród zbiegów pańszczyź-
nianych ściganych przez prawo7.

Raz jeszcze chcę podkreślić zasługi Ludwika Krzywickiego, który zdefinio-
wał najważniejsze źródło odrębności kurpiowskiej. Badacz uznał, że Kurpie nie 
byli biernymi widzami lub lepiej biernym źródłem walki dziejowej, wykazali się 
samodzielnością, wiarą w siebie i swoje siły8. To jest bezsprzecznie kluczowe 
ustalenie i podstawowa wartość umożliwiająca  ukształtowanie się  tożsamości 
kurpiowskiej, a dokładniej Kurpiów Zielonych, bo i w tym przypadku inaczej 
potoczyły się losy Kurpiów Białych (Gotów), zamieszkujących Puszczę Białą. 
Niestety, z przyczyn już przywołanych przeze mnie, nasza wiedza o tym procesie 
jest nikła, nie padają nazwiska liderów ani nazwy wiodących ośrodków (poza 
Myszyńcem), czy dokładniejsze określenia czasowe. Kolejni autorzy tekstów  
o narodzinach fenomenu kurpiowskiego pomijają milczeniem przemiany we-
wnątrz społeczności puszczańskiej, z reguły nie próbują nawet stawiać pytań, za 
to zajmują się chętnie kolejnymi „falami”  „odkrywania Kurpiów”.

Temat to bardziej wdzięczny; jest realizowany przede wszystkim poprzez 
omawianie przyczyn i nasilone w pewnych okresach informowanie czytelników 
prasy polskiej o mieszkańcach Puszczy Kurpiowskiej  oraz o wydawanych po-
wieściach na ten temat, najczęściej z wyraźną domieszką sensacji. Działo się tak 
jednak nie z inicjatywy Puszczaków, nie na ich życzenie i z myślą o niesieniu im 
pomocy, lub  w celu pobudzenia badań historycznych, etnograficznych, przyrod-
niczo-geograficznych. Moda na tematy kurpiowskie wynikała  z zapotrzebowania 
na promowanie aktualnie ważnych wzorców patriotycznych i ciekawych zakąt-
ków Królestwa Polskiego, wyszukiwanie atrakcyjnych tematów zachęcających 
do czytelnictwa. Przy okazji wzbogacano dwa stereotypy Kurpia. Jeden forsowa-
ny przez osoby spoza środowiska: legendarny, wręcz bajeczny, na ogół pozytyw-
ny. I drugi, podtrzymywany przez mieszkańców Puszczy Zielonej, jednoznacznie 
pozytywny, z przebijającym poczuciem krzywdy 9. 

Pierwsze publikacje, jeszcze osiemnastowieczne, można odczytać jako pochwałę 
postaw ludzi walecznych, niezbędnych do ratowania bytu Rzeczpospolitej. Kolejne ma-
teriały, drukowane w okresie Królestwa Kongresowego (przykładem mogą być książki 
Kazimierza W. Wójcickiego i wspomnianego już A. Połujańskiego), wtapiały się w nurt 
romantyzmu, a zarazem  – w moim odczuciu – były pokłosiem traumy narodowej po 
przegranej wojnie z Rosją w 1831 r. Skoro nie można było wygrać z armią zaborczą                   
w wojnie regularnej, to trzeba było, zdaniem wielu, postawić na powstanie wyzwoleńcze 
z udziałem ludu. Wzorcowy przykład w tej mierze stanowili Kurpie: przywiązani do życia 
na wolności, świetni strzelcy, dzielni, z poczuciem godności osobistej. Kolejna fala zwięk-
szonego zainteresowania mieszkańcami Puszczy Zielonej przypadła na lata osiemdzie-
siąte XIX wieku, czyli na koniec „nocy postyczniowej”. W myśl idei pozytywistycznych 
trzeba było zadbać o warstwy słabsze, a nadto Puszcza Zielona budziła zainteresowanie 
krajoznawców. Mniej pamiętamy, że w tym właśnie okresie, wskutek wielkiego głodu  

7 M. Samsel, Tożsamość i trwanie, „Teki Kociewskie”, t. VIII, Tczew 2014, s. 79. Zarazem 
autorka podała wiele ważnych konstatacji i faktów.
8 L. Krzywicki, Kurpie, „Biblioteka Warszawska” r. 52, t. II, Warszawa 1892, s. 558.
9 Oprócz autorów z regionu kurpiowskiego warto polecić artykuł Małgorzaty Madej, Obraz Kurpia na 
przestrzeni dziejów, „Rocznik Mazurski”, t. XI, Szczytno 2007, s 132 (stereotypy, ale uproszczone) i inne.
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i epidemii, Kurpie ruszyli w Polskę prosić o pomoc i to była pierwsza ich autopre-
zentacja. Nie jako bohaterów, a ludzi biednych, budzących współczucie. Spotykano 
ich również na szlakach wychodźstwa, wśród emigrantów. A wielka bieda dała znać  
o sobie znów wskutek zniszczeń dokonanych w latach I wojny światowej10.   

Nie sposób przecenić zasług w „odkrywaniu Kurpiów” Adama Chętnika, au-
tora wielu publikacji, redaktora czasopism, ale także badacza, muzealnika, działa-
cza społecznego i politycznego (był posłem), osoby o wielkim autorytecie. Szkoda 
tylko, że „uczony Kurp” nie miał uczniów, nie wychował swego następcy, a trzeba 
ponadto pamiętać, że Chętnik łączył jednak w swym dorobku prawdę historyczną 
z legendą. Z kolei po II wojnie  światowej najpierw polubiono na szczytach wła-
dzy Kurpiów jako „element antyfeudalny”, czyli chłopów biednych (nawet daro-
wano im silne przywiązanie do wiary katolickiej), a w latach pięćdziesiątych XX w. 
Kurp stał się dla etnografów skarbem! (Jacek Żukowski). „Kurpiologia” zagościła 
z bardzo dobrym skutkiem na Uniwersytecie Warszawskim: pod redakcją Anny 
Kutrzeby Pojnarowej powstała pierwsza i jedyna do tej pory trzytomowa monogra-
fia Kurpie. Puszcza Zielona (1962–1965). Te duże programy badań etnograficznych  
z udziałem uczonych (m.in. Jacek Olędzki, Marian Pokropek) i studentów skończy-
ły się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, ale jeszcze w latach siedemdziesiątych 
kontynuowano badania indywidualne  (m.in. Wanda Paprocka). 

Powoli gasł zapał, nie udźwignęło tej misji utworzone w 1975 r. województwo 
ostrołęckie, choć powstały wówczas nowe instytucje i w lepszych warunkach tru-
dzili się miejscowi badacze-popularyzatorzy (przykładem Jerzy Kijowski, Stanisław 
Pajka).  Prawdą jest jednak, że Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika 
powstało jako jedno z ostatnich w kraju. Dały znać o sobie zaniedbania kadrowe, 
obserwowano z niepokojem obejmowanie ważnych stanowisk przez ludzi niekom-
petentnych, słabo związanych z regionem i niewrażliwych na jego przeszłość, w tym 
na problemy kurpiowskie.  Błędem był przekaz propagandowy, że całe nowe wo-
jewództwo, obejmujące również liczne niegdyś zaścianki i miasteczka oraz miasta 
o dawnej metryce, ma oblicze kurpiowskie11. Efekt był odwrotny od zamierzonego, 
cierpiał na tym obraz Kurpia jako biedaka w województwie z miernymi wskaźnikami 
statystycznymi. Mówiono i pisano wprawdzie dużo o Kurpiach, powtarzano jednak 
„dyżurne” epitety, sięgano po legendy, a za mało zrobiono, by poprawić kondycję śro-
dowisk autentycznie kurpiowskich,  wzmocnić – zwłaszcza wśród młodego pokolenia 
– tożsamość regionalną. Województwo zlikwidowano w 1999 r., problemy pozostały, 
więc  wyzwaniem teraźniejszości jest podtrzymywanie tożsamości regionalnej poprzez 
promowanie dziedzictwa12. Proponuję jednak nieco zmodyfikować drugą część ostat-
niego zdania: poprzez badanie i promowanie dziedzictwa. 

10 Wyraźnie niedoceniony i pod tym względem pozostaje tomik A. Chętnika, Mazurskim 
szlakiem. Opisy, obrazki, opowieści i gadki z pogranicza Prus Wschodnich…, Łomża 1939. 
11 Związek Kurpiowski w 1991 r. oceniał, że Kurpie zamieszkują zwarcie 8 gmin (Baranowo, Czarnia, 
Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Turośl, Zbójna), te stanowią 19% powierzchni woj. ostrołęckiego  
z 11% ludności. Także S. Pajka, Region kurpiowski – zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe OTN”, 
t . V, s. 98 (przykłady pejoratywnych określeń Kurpiów na b. Kurpiach Białych, 103, tegoż Kształto-
wanie się społecznego ruchu narodowego w regionie kurpiowskim Puszczy Zielonej, tamże, t. VI, s. 121. 
12 Kurpiologia. Dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej…, red. J. Żukowski, 
Ostrołęka 2013, s. 8 (materiały z sesji). Jest w tej publikacji zwrot w kontekście kurpiowskim  
o legendarnych pionierach warszawskiej etnografii. 
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Można zadać i  prowokacyjne pytania. Należy podtrzymywać stan obecny, 
oceniając go jako  zadowalający, czy raczej ratować co się da, odwrócić przy-
najmniej niektóre niekorzystne trendy?  Zgodnie z życzeniami Kurpiów i pod 
przewodnictwem ich autentycznych liderów, czy z konieczności głównie po-
przez instytucje państwowo-samorządowe z pomocą funduszów europejskich? 
Których Kurpiów: pnioków (swoich z dziada pradziada), krzoków (przybyszów 
już nieźle zakorzenionych) czy ptoków (przelotnych)? To dawny podział, obec-
nie chyba ważniejsze jest odróżnianie coraz mniej licznych Kurpiów puszczań-
skich i znacznie lepiej się mających Kurpiów miejskich. Wiadomo, że zmniej-
sza się powierzchnia Puszczy Zielonej i stan jej zaludnienia oraz zmienia się 
niekorzystnie struktura demograficzna mieszkańców. Czy w tej sytuacji może 
zdarzyć się cud i uda się powtórzyć sukces zdefiniowany przez L. Krzywic-
kiego? Czy Kurpie są w stanie wypracować i realizować skutecznie programy 
przetwarzania (utwierdzania) swej tożsamości w okresie skomplikowanych, 
gwałtownych transformacji?

Fakty i legendy
Za najważniejszy atut Puszczaków uznano waleczność, wolę stawiania opo-

ru najeźdźcom. Tadeusz Wiśniewski wydał w 2004 r. książkę o udziale Kurpiów 
w powstaniach i wojnach dziewiętnastowiecznych. Można tę publikację uznać 
za apologię, obszerny przegląd zdarzeń bitewnych w latach 1794 (powstanie 
kościuszkowskie, incydent ze schowaną armatką pruską), 1809 i 1812 (6 pułk 
strzelców pieszych, wojny napoleońskie), 1831 (wspomniana wojna polsko-ro-
syjska; czy rzeczywiście mieszkańcy puszczy brali udział w bitwie pod Ostrołęką 
26 maja?), 1863–1864 (powstanie styczniowe ze wskazaniem na Zygmunta Pa-
dlewskiego i bitwę pod Myszyńcem). Autor nie miał żadnych wątpliwości, że lud 
kurpiowski (…) odważny i głęboko patriotyczny z determinacją bronił nie tylko 
własnych domostw oraz swego regionu, lecz całej ojczyzny, za którą gotów był 
oddać życie.  We wnioskach końcowych T. Wiśniewski dodał stwierdzenie: Być 
dobrym Kurpiem, znaczyło być dobrym obywatelem i za Józefem Kazimierskim 
powtórzył termin Rzeczpospolita Kurpiowska13. Wszystkie trzy konstatacje wzbo-
gacają pozytywny stereotyp Kurpia, nie można ich uznać za zupełnie bezzasadne, 
ale wymagają one staranniejszej, krytycznej analizy.

Najsilniej została spopularyzowania postać Stacha Konwy, głównie za 
sprawą Adama Chętnika, Andrzeja Zakrzewskiego, Wiktora Czajewskiego (An-
toniego Chleboradzkiego), Leszka Bakuły. Konwa, jako jedyny Kurp, doczekał 
się pomników (czas i na pomnikowe upamiętnienie Chętnika!), poematów wier-
szowanych, innych jeszcze publikacji. W opisach heroicznych był to wielki pa-
triota Ziemi Łomżyńskiej, pogromca Szwedów, Sasów i Moskali14, bohater spod 
Kopańskiego Mostu, powieszony po bitwie pod Jednaczewem. Nie jesteśmy 
jednak pewni większości faktów podawanych w biografiach Konwy (to pseu-
donim, a nie nazwisko?), według tradycji strzelca kurpiowskiego. Notabene, 

13 T. Wiśniewski, Udział Kurpiów w walkach narodowowyzwoleńczych w XIX wieku, Ostro-
łęka 2004; J. Kazimierski, Dzieje północno-wschodniego Mazowsza 1525–1864 [w:] Dzieje 
ziem województwa ostrołęckiego, Warszawa 1984, s. 108.
14 Tak pisał A. Chętnik w „Gościu Puszczańskim” przy okazji odsłonięcia pomnika Stacha 
Konwy w czerwcu 1922 r. Żadne w podanych stwierdzeń nie jest w pełni prawdziwe, naj-
bardziej dziwi patriotyzm Ziemi Łomżyńskiej.
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w czasie tzw. wojny o sukcesję polską między zwolennikami Augusta III Sasa 
i Stanisława Leszczyńskiego część Kurpiów dopuściła się zdrady, przeszła na 
stronę wojsk rosyjskich, które popierały Sasa. Wiesław Majewski, analizując 
ostatnią fazę walk, nie wspomniał o Stachu Konwie, natomiast ocenił, że Lasy, 
liczne, wielkie i nieprzebyte bagna tworzyły z Puszczy Zielonej – ostatniej ostoi 
walczących jeszcze Dzikowian naturalną twierdzę. Przyczyniły się do tego rów-
nież zawały leśne i umocnienia polowe („szańczyki”). Na tle ogólnego upadku 
wojskowości polskiej lat 1733–1735 działania w rejonie Puszczy Zielonej sta-
nowią jej jasną stronę15.

Mit Kurpia – wolnego Puszczaka został przeniesiony  z tradycji ludowej 
do literatury, podlegał sublimacji patriotycznej. Wojciech Woźniak powiązał go 
z procesem przeobrażania świadomości etnicznej ludu w świadomość narodo-
wą, czyli świadomość historii. Akcentowano uczestnictwo mieszkańców Puszczy 
Zielonej w wielkich wydarzeniach historycznych, wyolbrzymiając ich rolę. Co 
więcej, „patriotyczna idealizacja mitu wolnego Kurpia sprawiła, że w ukry-
ciu pozostały mniej budujące jego składniki i dlatego na przykład „zbójnictwo 
kurpiowskie” oczekuje swego odkrywcy16. Dodam, że ten problem uzupełniania 
zestawu wątków badawczych można odnieść do różnych okresów. Marek No-
wotka, pisząc o nowym spojrzeniu na rzeczywistość wytworzoną na pograniczu 
kurpiowsko-mazurskim po 1945 r., wskazał na złowrogą rolę szabrowników. Ci 
z Puszczy Zielonej „rządzili” wbrew prawu na południowym terenach powia-
tu szczycieńskiego.  Nic dziwnego, że Kurp stał się dla Mazurów synonimem 
brutalności i prymitywizmu.  Do domostw powrócili z ucieczki przed nadciąga-
jącą Armią Czerwoną  głównie staruszkowie, kobiety, dzieci i to ich rabowali 
bezpardonowo „sąsiedzi” zza dawnej granicy. Czy można takie postępowanie 
usprawiedliwiać braniem  odwetu za własne krzywdy wojenne?17.

Odmienności w ocenie Kurpiów są o tyle bardziej zrozumiałe, że Kurp 
– nie był chłopem, bo chłop był pańszczyźniany. Nie był szlachcicem, acz 
wielu przedstawicieli szlachty imało się zajęć typowo chłopskich. Nie był Ży-
dem, nie był niemieckim kolonistą. Był wolny, uparty, zawzięty, pracowity  
i pomysłowy, nastawiony patriotycznie, a walczył i z „uciskiem feudalnym”, 
dbał o honor18. Hipolit Gawarecki  dostrzegł przed 1830 r. kontrast pomiędzy 
smutną okolicą (wydmy piaszczyste, bagna, „lasy nikczemne”) a kondycją 
mieszkańców, których zaliczył do zamożniejszych w Królestwie Polskim. Tak 
mimo nędznego stanu ziemi przez siebie zamieszkałey, dosyć dobrze się maią 
i tyle są do rodzinney ziemi przywiązani,iż nie ma przykładu, aby który Kurp 

15 W. Majewski, Puszcza Zielona ostatnią ostoją Dzikowian (maj–grudzień 1735 r.), „Zeszyty Na-
ukowe OTN”, Ostrołęka 1987, s. 13, 25. Dzikowianie, wojska konfederacji zawiązanej w Dzikowie 
pod Tarnobrzegiem, opowiadające się za objęciem tronu polskiego przez St. Leszczyńskiego.
16 W. Woźniak, Mit wolnego Kurpia w literaturze, Ostrołęka 1984, s. 9–10, 14 (z odwoła-
niem się do książki H. Syski, Scalone pogranicze, Warszawa 1975, s. 136). W XVII w. Zagaj-
nicę postrzegano i jako miejsce pobytu złodziei, wszelkich łotrów.
17 M. Nowotka, Trudna powojenna rzeczywistość, Z problematyki badawczej pogranicza kur-
piowsko-mazurskiego po 1945 roku – nowe spojrzenie, „Rocznik Mazurski”, t. XVIII, Szczytno 
2014, s. 93–100. Tegoż autora: Z problemów badawczych pogranicza kurpiowsko-mazurskiego 
po 1945 r. „Mrągowskie Studia Humanistyczne”. Nowa seria, t. I (10), Mrągowo 2014, m.in.  
s. 51 (polityka władz woj. ostrołęckiego wobec wyjazdu w latach 70. XX w. Mazurów do RFN). 
18 H. Samsonowicz, dz. cyt., s. 10.
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opuścił puszczę i osiadł na polach, gdy tymczasem wiele ludzi z gruntów żyznych 
ciśnie się do puszczy. Autor mężczyzn z Zagajnicy uznał za próżniackich, za 
to kobiety za pracowite, pochwalił stan domów kurpiowskich, docenił kopanie 
bursztynu i bartnictwo.  Następny po nim świadek naoczny Kazimierz Wójcicki 
w 1843 r. zwrócił uwagę, że w Puszczy Zielonej  zwierz wyniszczony, bartnic-
two zniszczone, a puszcza, ich ojczyzna straciła dawną powagę. A. Połujański, 
chwaląc strzelców za dzielność, dodał: u nich życie ludzkie tyle znaczy, co „śli-
na”. Kurp doskonały w bartnictwie, potażnictwie i kopaniu rudy, dla igraszki 
potrafił upolować żubra, niedźwiedzia i dzika […] a jarząbka lub innego ptaka 
w locie zastrzelić tak łatwo mu było, jak nam pieczonego z półmiska oprzątnąć. 
A także pisze o nich, że krwi, czyli z rodu mściwi, dzicy w obyczajach, mało 
chętni do pracy, za to kradzież i pijaństwo stały się ich wrodzonymi wadami, 
ponadto kobiety nie znają skromności ani wstydu, rozwiązłość życia uważają za 
codzienną zabawę, przekleństwo zaś za potoczną rozmowę19. 

Zaskakujące rozbieżności w trzech omówionych powyżej tekstach wyni-
kały jednak – jak można sądzić – z dość pobieżnego poznania przez autorów 
Puszczy Zielonej i tamtejszych wiosek. Jest bardzo prawdopodobne, że tereny 
te różniły się znacznie między sobą, a to my popełniamy błąd, odnosząc cząst-
kowe uwagi ówczesnych obserwatorów do całej Zagajnicy. Tym samym nie je-
steśmy w stanie zaprezentować w pełni fenomenu  kurpiowskiego. Ledwie się 
tenże zrodził, a już dostrzeżono i obumieranie prastarych zwyczajów, zwłaszcza 
związanych z bartnictwem i myślistwem. Pisali o tym wspomniani już autorzy 
powieści i szkiców z przeszłości. Proces nasilał się wraz z upływem dziesię-
cioleci, szczególnie wskutek represyjnych praw (przykładem wydany w 1816r. 
zakaz noszenia broni), po uwłaszczeniu włościan w 1864 r. (powstanie grupy 
ludności zwanej luźniaczą, bezrolnych osadzonych na kilku morgach odpadów 
leśnych20), wskutek masowej emigracji, poczynając od ostatnich kilkunastu lat 
XIX w. Na tym ostatnim przykładzie można także wykazać odmienność ocen. 
Według  jednych zarobki sezonowe w Prusach Wschodnich i dłuższe wyjazdy 
za ocean ratowały wsie kurpiowskie od upadku, umożliwiały dokupienie ziemi 
i wzniesienie nowych budowli. Zaś wedle innych prowadziły do upadku moral-
ności, upowszechniania się na puszczy pijaństwa i palenia papierosów, zatraca-
nia wiary21. W dwudziestoleciu międzywojennym A. Chętnik wydał tomik: Jak 
ginie Kurpiowszczyzna (1935), a i ks. Władysław Skierkowski w wiekopomnym 
Weselu na Kurpiach dodał zdanie: Nikną stare zwyczaje i obrzędy, wyśmiewane 
przez nowoczesne pokolenia. Przyspieszał ten proces brak własnej inteligencji22.

19 Pamiętnik Historyczny Płocki przez Hipolita Gawareckiego, t. II, Warszawa 1830, s. 56–57;        
K. Wójcicki, Kurpie: powieść historyczna, t. 1, Lwów 1834, s. ec243; A. Połujański, op.cit.,                          
s. 63,65.
20 M. Grzywa, Mieszkańcy Puszczy Zielonej wobec upadku powstania styczniowego i repre-
sji, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXII, Warszawa 2010, s. 75. Autor nie dopuszczał możliwości, 
aby Puszczacy donosili na powstańców i wstępowali w szeregi „straży chłopskiej”.
21 Pochwałę wychodźstwa i emigracji znaleźć można w pamiętnikach Puszczaków, a po-
tępienie na łamach ówczesnej prasy. Dobrym przykładem jest cykl artykułów D. Staszew-
skiego publikowanych w 1903 r. w „Echach Płockich i Łomżyńskich” pod tytułem Moral-
ność i umoralnianie Kurpiów. Studium obyczajowe.
22 W. Skierkowski, Wesele na Kurpiach, Płock 1933, s. 18; S. Pajka, Regionalizm kurpiowski 
w latach międzywojennych, „Zeszyty Naukowe OTN”, t VI, s. 29–30.
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Jednak fenomen kurpiowski
Skoncentrowałem uwagę na wątpliwościach, lukach w badaniach, zadałem pyta-

nia. A przecież – powtórzę to z mocnym naciskiem – jestem święcie przekonany o war-
tościach składających się na fenomen kurpiowski i dlatego zaniepokojony przyszłością 
tego małego regionu. Oczekuje on na nową, pełną monografię, na bardziej efektowną 
promocję z udziałem nie tylko instytucji i osobowości ostrołęckich.  Marzy mi się od 
dawna ekspedycja naukowa na wzór jaćwieskiej i wspomnianej już etnografów Uni-
wersytetu Warszawskiego. Konieczne są fundacje, wysokie protektoraty, młode siły. 

Kurpie to nie tylko bursztyn (posagowy, walutowy, kościelny, kadzidlański, po-
grzebowy, leczniczy, znachorski …23), chaty (wzruszająco pisał o przywiązaniu starych 
Kurpiów do swych chat A. Chętnik; w nowe ściany wkładano choć parę kawałków 
drzewa z poprzedniego domu24), zwyczaje ludowe (także związane z sakramentami25), 
pieśni i tańce, gadki (liczne ostatnio przedruki i nawet słownik wybranych nazw oraz 
wyrażeń kurpiowskich, 2013 r.), rzeźby i malarstwo, kowalstwo i wycinanki,  poży-
wienie (bez obcych naleciałości, choć skromne26). Jeśli przemysł, to domowy (tkactwo 
płócienne27), jeśli rolnictwo, to ekologiczne, jeśli hotelarstwo, to z agroturystyką.

Trzeba nam podsumować wydarzenia na szlakach kurpiowskich i stroniąc od 
taniego, banalnego zachwytu, dyskutować o programach przechowania fenomenu 
kurpiowskiego.
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Streszczenie

Zachwycamy się Kurpiami, co nie idzie w parze z poznawaniem  ich dziejów, od-
różnianiem legendy od faktów. Badania utrudnia brak dawnych źródeł pisanych 
z tego regionu, późne „odkrywanie Kurpiów”, słabość lokalnych ośrodków miej-
skich. Największe zasługi w dokumentowaniu przeszłości i promowaniu swych 
ziomków miał Adam Chętnik, który jednak nie zostawił uczniów, a sam chętnie 
przeplatał prawdę z legendami.  Najmocniej to przemieszanie uwidoczniło się  
w opisach etapów osadnictwa w Zagajnicy Kurpiowskiej, także w próbach two-
rzenia portretu Kurpia, zestawianiu cech jego charakteru, ocenie roli dziejowej.  
U podstaw fenomenu kurpiowskiego leży – jak ustalił Ludwik Krzywicki – aktyw-
ność Puszczaków, którzy wykazali się samodzielnością,doprowadzili do ukształto-
wania się świadomości etnicznej. „Odkrywanie Kurpiów” przyśpieszyło ich wpi-
sywanie w historię narodową w dobie zaborów. W Polsce niepodległej nasilała się 
moda na Kurpiów, podziw dla ich dzielności, wierności tradycji, oryginalnych prze-
jawów kultury materialnej i duchowej. Powstaje pytanie, czy fenomen kurpiowski 
ma szansę na kontynuację w sytuacji, gdy kurczy się zasięg osadnictwa w Puszczy 
Zielonej, zachodzą niekorzystne zmiany demograficzne, a cały ten region ma wciąż 
niezadawalający potencjał  ekonomiczny. 

Słowa kluczowe: Kurpie Zielone i  Kurpie Białe, Puszcza (Zagajnica) Zielona, 
osadnictwo na pograniczu mazowiecko-mazurskim, tożsamość regionalna, fak-
ty i legendy, etnografia, kultura ludowa, Adam Chętnik. 
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Związek Kurpiów

Rzecz o pieśniach kurpiowskich

Co takiego mają w sobie pieśni kurpiowskie, że stale zachwycają i twórczo inspi-
rują największych polskich kompozytorów? A zaczęło się od Karola Szymanowskie-
go, najwybitniejszego – po F. Chopinie – polskiego kompozytora światowej sławy. 

Wcześniej, w wieku XIX i na początku  wieku XX, w literaturze popularno-
naukowej pojawiają się wzmianki o sztuce kurpiowskiej,  także o pieśniach i tańcach 
kurpiowskich. Gdyby wówczas  Fryderyk Chopin trafił na wakacje nie do Szafarni 
na Kujawach, ale do Szafarni k. Kadzidła, czy też do Charcibałdy k. Czarni lub do 
Myszyńca na Kurpiach, to obok jego mazurków, polonezów, krakowiaków być może 
mielibyśmy powolniaki, fafury, żurawie1. Wprawdzie pod koniec wieku XIX świat 
nauki i kultury otrzymał monumentalne dzieło Oskara Kolberga Pieśni ludu polskie-
go,  jednak w części poświęconej Mazowszu znalazło się zaledwie 70 pieśni oznaczo-
nych jako kurpiowskie2 i tylko 9 z kurpiowskiej Puszczy Zielonej. 

Pieśni ludu polskiego nie wzbudziły zainteresowania Karola Szymanow-
skiego, który w końcowym okresie swojej twórczości poszukiwał inspiracji 
płynącej z dawnej kultury i sztuki, w tym także ze sztuki ludowej. Zapewne 
jego drugie, oprócz warszawskiego,  mieszkanie w zakopiańskiej „Atmie”, jak 
i serdeczne więzi z góralskimi muzykantami sprzyjały fascynacji folklorem gó-
ralskim, a w rezultacie powstaniu baletu Harnasie. A jednak w trakcie tworzenia  
baletu Harnasie Szymanowski  przerywa  pracę i ... ”nieprzymuszony” zobo-
wiązaniami  komponuje kolejne dzieło już z inspiracji pieśniami kurpiowskimi 
– Pieśni kurpiowskie op.58 (dwanaście pieśni na głos z fortepianem:  Leciały 
zórazie, Wysła burzycka, Uwaz mamo raz, U jeziorecka, A pod borem siwe ku-
nie, Bzicam kunia, Sciani dumbek, Leć glosie po rosie, Zarzyjze kuniu, Ciamna 
nocka, Wysły rybki, wysły, Wszyscy przyjechali)3. 

Przerwa w tworzeniu Harnasi na rzecz dzieła z inspiracji kurpiowskich nie 
była rezultatem osobistych kontaktów Szymanowskiego z  Kurpiami i sztuką 
kurpiowską – biografowie Szymanowskiego nie odnotowali takowych faktów. 
Mógł co  najwyżej widzieć sztukę sceniczną  Wesele Kurpiowskie w warszaw-
skim Teatrze  Ateneum latem 1928 roku w reżyserii Tadeusza Skarżyńskiego,  
w wykonaniu artystów Teatru Płockiego, w oryginalnych strojach kurpiow-
skich, z pieśniami i tańcami zapisanymi przez W. Skierkowskiego.  

1 Powolniak, fafur, żuraw – nazwy tańców kurpiowskich.
2 O. Kolberg, Mazowsze: obraz etnograficzny. Tom IV. Mazowsze stare. Kurpie. Mazury, Kraków 
1888.  Nie wszystkie pieśni ludowe O. Kolberg zapisywał sam, miał licznych korespondentów.  
W zbiorach O. Kolberga pieśni oznaczone jako kurpiowskie pochodzą z obrzeża Puszczy – od  Cho-
rzel – i nie zawierają cech charakterystycznych dla kurpiowskich pieśni, zwłaszcza pieśni „leśnych”.
3 K. Szymanowski, Pieśni kurpiowskie – 12 pieśni na głos solowy z fortepianem op. 38, To-
warzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej, Warszawa 1934, s. 2.
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Co zatem było powodem tak zaskakującej decyzji Szymanowskiego? 
Prawdopodobnie mógł to być niebywały sukces wcześniejszego dzieła „kur-
piowskiego”, czyli  Sześciu pieśni kurpiowskich na chór mieszany (A chtóz tam 
puka, Bzicem kunia, Hej, wółki moje, Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony, 
Panie muzykancie, Wyrządzaj się...),  które mimo upływu lat nic nie straciły 
ze swej świeżości, oryginalności i są w repertuarze polskiej  i światowej chó-
ralistyki. Ale nie tylko to. Otóż w tym czasie ukazała się kolejna publikacja 
Towarzystwa Naukowego Płockiego – Puszcza Kurpiowska w pieśni z zapisów 
ks. Władysława Skierkowskiego. Zapewne to prof. Adolf Chybiński, kierownik 
Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Lwowskiego współpracujący z Muzeum 
Tatrzańskim w Zakopanem, zainteresował Szymanowskiego kolejną publika-
cją TNP. To była fascynacja zawartością publikacji: zapisaną melodią, tekstem 
pieśni w gwarze kurpiowskiej, a także  osobą autora tych zapisów – ks. Włady-
sławem Skierkowskim. 

Karol Szymanowski był pierwszym kompozytorem, który docenił wartość 
i piękno pieśni kurpiowskich, a także zasługi ks. W. Skierkowskiego dla kultury 
narodowej, pisząc w posłowiu do 12 pieśni kurpiowskich na głos z fortepianem 
op. 58: Niech mi wolno będzie na tem miejscu wyrazić Czcigodnemu Autorowi 
słowa, nie tylko już najgłębszego uznania dla Jego tak pięknej i wartościowej 
pracy, lecz także szczerej wdzięczności za udostępnienie nam – muzykom pol-
skim – tego, tak mało dotychczas znanego, a tak niezmiernie bogatego źródła 
najpiękniejszej być może polskiej ludowej pieśni4.

Te słowa skreślone ręką największego po Chopinie polskiego kompozy-
tora, a także arcydzieło chóralistyki, którym niewątpliwie są chóralne Pieśni 
kurpiowskie K. Szymanowskiego, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania 
polskich kompozytorów pieśnią kurpiowską – i to zarówno stroną muzyczną, 
jak i tekstową. 

Poszukiwanie nowych form wyrazu artystycznego cechuje wybitnych  
kompozytorów i dzieje się to najczęściej w dojrzałym okresie twórczości. Świa-
dome zainteresowanie pieśnią ludową zaczęło się w drugiej połowie XIX w.  
i trwa do dziś. Kompozytorzy znajdują w  pieśniach ludowych zaskakujące, nie-
wyeksploatowane motywy rytmiczno-melodyczne wykorzystujące dawne skale 
dźwiękowe, a nawet archaiczną pentatonikę (skalę pięciodźwiękową), niesche-
matyczne, ale zmienne metrum. Te wszystkie wyżej wymienione elementy mu-
zyczne Szymanowski znalazł w pieśniach kurpiowskich. To nie przypadek, ale 
poszukiwanie świadome, skoro wśród 18 wybranych przez Szymanowskiego 
pieśni kurpiowskich w zdecydowanej większości znalazły się pieśni tzw. „le-
śne”, kumulujące te archaiczne cechy, z których kompozytorski geniusz potrafił 
stworzyć muzykę współcześnie brzmiącą.

Inny wielki polski kompozytor Andrzej Panufnik (1914–1991) poszedł  
o krok dalej inspirowany nie tylko pieśnią kurpiowską, ale i charakterystycz-
ną dla plastycznej sztuki kurpiowskiej wycinanką. W roku 1948 skomponował 
dzieło symfoniczne Sinfonia rustica, w którym kurpiowskie melodie zapisa-
ne przez W. Skierkowskiego pojawiają się jako cytaty w bardzo interesującej 
harmonii i kolorystyce. Symetryczność formy wycinanki kurpiowskiej zainspi-
rowała kompozytora do oryginalnego ustawienia orkiestry. W  Autobiografii  
napisał:

4 Tamże.
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Sinfonia rustica powstała jako wyraz mego zamiłowania do muzyki ludo-
wej północnych regionów naszego kraju, których pieśni mają wyjątkowy urok. 
Również sztuka ludowa tych okolic wyróżnia się pełnymi wyobraźni drewniany-
mi rzeźbami, olśniewającymi strojami i misternymi, kolorowymi wycinankami, 
abstrakcyjnymi lub na wpół abstrakcyjnymi, o często symetrycznych wzorach. 
Postanowiłem w mojej nowej symfonii odzwierciedlić charakter tej naiwnej, 
lecz pełnej uroku sztuki. Wszystkie elementy utworu miała wręcz cechować wy-
cinankowa symetryczność. Symetryczne – zarówno pod względem akustycznym, 
jak i wzrokowym – miało być nawet ustawienie orkiestry, z grupą ośmiu instru-
mentów umieszczonych centralnie i dwoma dialogującymi małymi zespołami 
smyczkowymi po bokach5.

Sinfonia rustica została wykonana po raz pierwszy na konkursie kompozy-
torskim zorganizowanym z okazji obchodów przypadającego na 1949 r. Roku 
Chopinowskiego. Jej wykonanie  przez Orkiestrę Filharmonii Warszawskiej 
pod dyrekcją kompozytora odniosło wielki sukces – dzieło otrzymało I nagrodę.

Inny światowego formatu polski kompozytor, niedawno zmarły, Henryk 
Mikołaj Górecki (1933–2010) wprowadził motywy pieśni kurpiowskich do pol-
skiej i światowej kultury muzycznej w III symfonii op. 36 Symfonia pieśni żało-
snych (1976) i Hej z góry, z góry kóniku bury op. 75  – Pięć pieśni kurpiowskich 
na chór a cappella (1999). 

Prawykonanie III Symfonii op. 36 Symfonii pieśni żałosnych, które odbyło 
się na XIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Współczesnej w Baden-Ba-
den w 1977 roku,  nie odniosło spektakularnego sukcesu. Zaskakujący zwrot 
nastąpił z chwilą opublikowania nagrania przez wydawnictwo Elektra Rekords 
w 1992 roku. Wydawnictwo osiągnęło niebywały sukces finansowy, sprzedając 
ponad milion płyt, a III Symfonia pieśni żałosnych przyniosła światową sławę  
H.M. Góreckiemu, znalazłszy się wkrótce na czołowych miejscach amerykańskich  
i brytyjskich list przebojów zajmujących się muzyką poważną. Tematem głów-
nym dzieła są macierzyństwo i rozłąka spowodowana wojną (wprawdzie dobra-
ne teksty nie mówią o tym wprost). W I części Symfonii wykorzystano fragment 
pieśni kurpiowskiej ze zbioru ks. W. Skierkowskiego w formie ścisłego kanonu 
przerywanego inwokacją sopranu wykorzystującą   XV-wieczny lament maryjny. 
W skład cyklu Pięć pieśni kurpiowskich na chór mieszany a cappella op. 75  wchodzą 
utwory: Hej, z góry, z góry, Ciamna nocka, ciamna, Wcoraj, dziwcyno, nie dzisiaj,  
Z Torunia ja parobecek oraz Wysła burzycka, bandzie dysc. Prosta i oszczędna 
harmonizacja melodii kurpiowskich wybranych z zapisów ks. W. Skierkowskie-
go wzbogaca je i czyni jeszcze bardziej nostalgicznymi, zbliżonymi do pieśni 
sakralnych. I w tym przypadku wybór tych, a nie innych pieśni, nie był przypad-
kowy. Podobnie jak Szymanowski, Panufnik, tak i Górecki wybrał pieśni dawne 
zawierające ciekawe figury rytmiczno-melodyczne i tekstowe.

Spójrzmy na wykaz utworów kompozytorów polskich, dla których pieśń 
kurpiowska była i jest twórczą inspiracją (Tab. 1). Wykaz zapewne nie jest kom-
pletny, chociażby z tej racji, że ciągle przybywa kompozytorów i oczywiście 
„kurpiowskich” utworów.

5 A. Panufnik, Panufnik o sobie, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990. 
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tabela 1.
Utwory polskich kompozytorów  inspirowane pieśnią kurpiowską

Imię i nazwisko 
kompozytora Lata życia tytuł opis utworu Data 

powstania

Jerzy Bauer (ur. 1936) Trzy melodie 
kurpiowskie 

trzy melodie kur-
piowskie 

(1975) 

Grzegorz 
Duchnowski

 (ur. 1971) Wariacje 
kurpiowskie

na orkiestrę 
smyczkową

(2004)

Maria Dziewulska (1909–2006) Wyśli chłopcy melodia ludowa 
kurpiowska na chór 
mieszany a cappella

(1948)

Cyrwona rutka  melodia ludowa 
kurpiowska na chór 
mieszany a cappella

(1948) 

Dwie pieśni 
kurpiowskie 

na chór mieszany  
i kapelę ludową 

(1949) 

Piosenki 
kurpiowskie dla 

dzieci 

na chór unisono  
z towarzyszeniem 
fortepianu 

(1951) 

Dwie piosenki 
kurpiowskie 

na chór dziecięcy  
i zespół szkolny 

(1977) 

Ewa 
Fabiańska-Jelińska 

(ur. 1989) Pieśni 
kurpiowskie 

na sopran, chór 
mieszany i orkiestrę 
kameralną 

(2011) 

Henryk Gadomski (ur. 1939) Jadą goście, 
jadą ...

16 pieśni i 
przyśpiewek 
kurpiowskich na  
2–3 głosy równe

(2008 )

Henryk Mikołaj 
Górecki 

1933–2010) Sinfonia rustica I cz. na motywach 
pieśni kurpiowskich

(1976)

Hej, z góry, z 
góry! kóniku 
bury op. 75, 

5 pieśni kurpiowskich 
na chór a cappella 

(1999) 

Kazimierz 
Jurdziński 

(1894–1960) Sześć pieśni 
kurpiowskich 

na chór mieszany (1931) 

Tryptyk 
kurpiowski i 

na fortepian (1948) 

Cztery pieśni 
kurpiowskie 

na chór mieszany (1954) 

Stefan Kisielewski (1911–1991) Melodia 
kurpiowska 
(Kołysanka 
kurpiowska) 

na chór żeński  
i kapelę ludową 

(1951) 

Michał Kondracki (1902–1984) Suita kurpiowska na orkiestrę (1933)
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Józef Karol Lasocki (1907–1996) Leciały żurawie pieśń kurpiowska  
na chór mieszany  
a cappella 

(1947) 

Po cóżeście 
kawalirzy przyśli 

melodia kurpiowska 
na chór mieszany a 
cappella 

(1947) 

Cyraneczka kurpiowska mel. 
ludowa na chór 
mieszany a cappella

(1946)

A po pruskiej 
granicy

kurpiowska mel. 
ludowa na chór 
mieszany a cappella

(1946)

Leci woda na chór mieszany  
a cappella

1946

Witold Lutosławski (1913–1994) Suita kurpiowska 1937

Paweł Łukaszewski (ur. 1968) Pięć  żałobnych 
pieśni 

kurpiowskich 
[wersja I] 

na chór mieszany (2009) 

Pięć żałobnych 
pieśni 

kurpiowskich 
[wersja II] 

na chór mieszany  
i orkiestrę 

(2010) 

Roman Maciejewski (1910–1998 ) Pieśni 
kurpiowskie 

na chór mieszany (1928) 

Jan Adam 
Maklakiewicz 

(1899–1954) Leciały gąsańki melodia kurpiowska 
na chór mieszany 

(1929) 

Stanisław Moryto, (ur. 1947) Pięć pieśni 
kurpiowskich 

na chór żeński (1997) 

Karol Mroszczyk (1905–1976) Pieśń 
kurpiowska 

na głos i fortepian (1951) 

Tadeusz 
Paciorkiewicz 

(1916–1998) Dziesięć pieśni 
kurpiowskich 

na chór mieszany (1948) 

Suita kurpiowska na małą orkiestrę 
symfoniczną 

(1948) 

Andrzej Panufnik (1914–1991) Sinfonia rustica uformowana z kilku 
mel. kurpiowskich

(1955)

Bronisław 
Kazimierz 
Przybylski

(1941–2011) Cztery nokturny 
kurpiowskie 

na harfę (lub gitarę) 
i kameralną orkiestrę 
smyczkową 

(1973) 

Witold Rudziński (1913–2004) Pieśni 
kurpiowskie 

8 pieśni na mały 
zespół orkiestrowy, 
2-głosowy chór 
mieszany lub 2 
solistów 

(1947) 
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Bronisław 
Rutkowski

(1898–1964 ) Gaiczek zielony Zbiór polskichpieśni 
ludowych w opracowaniu 
na 2–3 głosy, w tym 
kurpiowskie: Hej z góry, 
kuniku bury, Oj wyjizdzoj 
z podwórańka mygo, Chto 
chce warkcyk pogłaskać, 
Siwy kunik, Wyrzundzaj się 
dziwce moje, Po cózeście 
kawalerzy przyśli

( 1950 )

Kazimierz Serocki (1922–1981) Trzy melodie 
kurpiowskie 

na soprany, tenory  
i zespół kameralny 

(1949) 

Kazimierz Sikorski (1895–1986) Leć głosie po 
rosie 

kurpiowska pieśń 
ludowa na chór 
mieszany a cappella 

(1947) 

Na środku pola  kurpiowska pieśń 
ludowa na chór 
mieszany a cappella 

(1947) 

Mazurek 
kurpiowski 

na chór mieszany  
a cappella 

(1947) 

Witold Szalonek (1927–2001) Suita kurpiowska na alt i 9 
instrumentów 

(1955) 

Karol Szymanowski (1882–1937) Sześć pieśni 
kurpiowskich 

na chór mieszany  
a cappella 

(1928–
29) 

Pieśni 
kurpiowskie op. 

58 

na głos i fortepian (1930–
32) 

Romuald 
Twardowski 

(ur. 1930) Trzy pieśni 
kurpiowskie 

na chór mieszany (1980) 

Stanisław 
Wiechowicz 

(1893–1963) Uwaz mamo raz 
[wersja I], 

na 1 lub 2 głosy żeńskie 
z towarzyszeniem 
fortepianu 

(1947) 

Źródło: Opracowanie na podst: A. Bilińska, Utwory polskich kompozytorów inspirowane folklo-
rem, https://www.google  mit.org.pl, dostęp 20 czerwca 2017 r. 

Człowiekiem, który odkrył piękno kurpiowskich pieśni dla świata kultury i nauki, 
był skromny duchowny, ksiądz-organista Władysław Skierkowski. W latach 1913–1939 
zapisał ponad 2000 pieśni (nuty i tekst w gwarze kurpiowskiej), z których część (790 
pieśni) została opublikowana w okresie międzywojennym przez Towarzystwo Nauko-
we Płockie. Dopiero w latach 1997–2003 cała spuścizna dokumentacyjno-naukowa 
ks. W. Skierkowskiego została zebrana i opublikowana staraniem Związku Kurpiów  
w 3-tomowym dziele Puszcza Kurpiowska w pieśni6. Sam autor zbioru ks. W. Skierkow-
ski podzielił zebrane pieśni na 10 części: I zaręczyny i wesele na Puszczy, II  pieśni zalotne  
i miłosne, III ballady, IV pieśni sieroce, V pieśni rodzinne, VI pieśni komiczne, VII pie-
śni żołnierskie, VIII pieśni pasterskie, IX  pieśni przy żniwach, X  pieśni roczne. 

6 Puszcza kurpiowska w pieśni,  na podstawie rękopisów Ks. Władysława Skierkowskiego, pod 
red. H. Gadomskiego, Związek Kurpiów, Ostrołęka t. I 1997 r.,  t. II  2000 r.,  t. III  2003 r..
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Wiele pieśni części I i II wykorzystał sam Skierkowski w sztuce scenicz-
nej Wesele na Kurpiach7, będącej wiernym zapisem tradycyjnego obrzędu wesel-
nego. To on sam w Imielnicy k. Płocka, gdzie był proboszczem, stworzył amator-
ski zespół teatralny, który – w kompletnych strojach kurpiowskich – wielokrotnie 
wystawiał sztukę, z wielkim powodzeniem i nie tylko w Imielnicy. Wydarzeniem 
artystycznym sezonu w skali ogólnopolskiej stało się Wesele na Kurpiach przy-
gotowane przez profesjonalny zespół Teatru Płockiego w reżyserii Tadeusza Skar-
żyńskiego. Skierkowski cieszył się z sukcesu swojej sztuki granej latem 1928 
roku przez dwa miesiące przy pełnej widowni w warszawskim teatrze „Ateneum”,  
a także w innych miastach Polski, między innymi w Wilnie. 

Zachwyt publiczności podzielali krytycy teatralni. Spośród wielu recenzji8 
na uwagę zasługuje napisana przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego: Wyczuł miano-
wicie ks. Skierkowski, jak prawdziwy dramat teatralny tkwi w samej obrzędowej 
stronie wesela, zrozumiał, że przydać tu jakąkolwiek bajeczkę, znaczyłoby rzecz 
osłabić. I nie dzieje się dosłownie nic ponadto, co mówią tytuły aktów: Wypyty – 
Rajby – Rozpleciny – Oczepiny. Mało znam rzeczy równie patetycznych, jak ten 
moment oczepin na scenie. I te melodie....9

A oto słowa innego krytyka Ludwika Pugeta: „Wesele na Kurpiach” ma 
zapewnione powodzenie w Paryżu, czy Londynie, powodzenie takie, jak balet 
rosyjski czy tancerki cesarza Kambodży.10

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie postawione we wstępie: co takiego 
mają w sobie pieśni kurpiowskie, że stale zachwycają i inspirują? Zapewne nie 
dzieje się to za sprawą tematyki pieśni – o podobnej są również pieśni innych 
regionów. Odpowiedź tkwi w warstwie muzycznej i sposobie wykonania. I nie 
dotyczy wszystkich pieśni wykonywanych na Kurpiach, bowiem znaczna ich 
część, zwłaszcza te o charakterze tanecznym i przyśpiewkowym, nie różni się 
od podobnych wykonywanych na całym Mazowszu i w innych regionach Polski. 

Jest jednak spora grupa pieśni, które wyróżniają kurpiowski region spośród 
innych. Są to tzw. pieśni leśne, wykonywane w wolnym tempie, przy dużym na-
tężeniu głosu i tak, „coby echo łodpoziedało”. Efekt ten uzyskują wykonawcy, 
ściszając frazę muzyczną do zaniku, urywając końcówkę frazy tekstowej i melo-
dycznej z nadzieją, że echo ją dopowie. Etnomuzykolodzy nazwali tę manierę wy-
konawczą  apokopą (z grec. apokopé – odcinać). Fakt, że apokopa jest obecna tak-
że w ludowej pieśni węgierskiej, fińskiej, estońskiej, pozwala na stwierdzenie, że 
jest to bardzo archaiczne zjawisko wokalne sięgające wczesnego średniowiecza, 
do okresu tzw. „wędrówki ludów” na terenie dzisiejszej Europy. Ten archaiczny 
śpiew z apokopą wzbogacają misterne ozdobniki melodyczne, szeptany przedtakt 
i przeskakiwanie głosu w falset na krótko i na bliżej nieokreśloną wysokość. 

Jeszcze nie tak dawno można było usłyszeć ten piękny śpiew przy różnych 
pracach polowych, gospodarczych, jak przy pieleniu, kopaniu kartofli, podczas 
żniw, tarcia lnu, a nawet na wiejskich zabawach i weselach. Niedoścignionym 

7 W. Skierkowski, Wesele na Kurpiach,  Płock 1933.
8 W 1933 r. recenzje ukazały się w: „Dziennik Płocki”, „Życie Włocławka”, „Epoka”, „Rzeczpo-
spolita”, „Gazeta Chłopska” (rec. A. Grzymały-Siedleckiego), „Kurier Poranny” (rec. T. Boya-
Żeleńskiego), „Wiadomości  Literackie”(rec. H. Roj-Rytardowej), „Droga”( rec. W. Horzycy), 
„Ekran i Scena”(rec. J. Mikiety).
9 Cyt. za warszawskim wydaniem libretta Wesele na Kurpiach, 1933.
10 Cyt. za warszawskim wydaniem libretta Wesele na Kurpiach, 1933.
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wzorem tradycyjnego śpiewu kurpiowskiego byli artyści z Kadzidła i okolic, 
między innymi Piotr Puławski z Kadzidła i Antonina Sadłowska z Dylewa. Ich 
głos, na szczęście, utrwaliły Polskie Nagrania w roku 1964 na długogrającej 
płycie winylowej zawierającej repertuar ZPiT KURPIANKA – Cepelia z Kadzi-
dła pod kier. Stanisława Rejcha. Dziś do tej pięknej tradycji nawiązują utytuło-
wani artyści tej miary, co Apolonia Nowak z Kadzidła, Stanisław Sieruta z Ol-
szyn, Witold Kuczyński z Czarni, Zofia Warych z Myszyńca, Elżbieta Kasznia 
z Rozóg, a także profesjonalny artysta o kurpiowskim rodowodzie  Adam Strug.

Do pełnego obrazu specyfiki kurpiowskich pieśni leśnych należy dodać 
cechy tkwiące w warstwie muzycznej, między innymi rzadko występująca  
w innych regionach skalę pentatoniczną (pięciodźwiękową), nawet w postaci 
bezpółtonowej, np. w pieśni  Bzicem kunia.... Ewenementem kurpiowskich pie-
śni jest także niespotykane gdzie indziej metrum nieparzyste, pięciomiarowe,  
w postaci 2+3 lub 3+2 (np. w pieśni Juz wychodzę, matuleńko).

Wymienione wyżej cechy tkwiące w melodii, rytmice, a także sposobie 
wykonania, decydują o niepowtarzalnym, specyficznym charakterze kurpiow-
skiej pieśni leśnej.11 
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Streszczenie

Praca odnosi się do zjawiska „odkrycia” pieśni kurpiowskich, zebranych przez 
ks. Władysława Skierkowskiego w latach 1913–1939. Karol Szymanowski 
nazwał dzieło ks. Skierkowskiego źródłem najpiękniejszej być może polskiej 
ludowej pieśni. Pieśniami kurpiowskimi zainteresowało się później wielu zna-
nych kompozytorów, a wśród nich Andrzej Panufnik i Henryk Mikołaj Górecki. 
Także sam ks. Skierkowski wykorzystał je w słynnej sztuce scenicznej Wesele 
na Kurpiach. Sukces pieśni kurpiowskich tkwi jednak nie w dziele ich upo-
wszechnienia, lecz przede wszystkim w samej warstwie muzycznej i sposobie 
ich wykonywania.

Słowa kluczowe: pieśń kurpiowska, ks. Skierkowski, Karol Szymanowski. 
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Święci w kurpiowskiej kulturze ludowej

Chrześcijanie od wielu stuleci uciekali się do świętych patronów, szukając 
poprzez ich wstawiennictwo pomocy u Boga w różnych sytuacjach życiowych. 
Ta teologiczna prawda stanowiła o sile i charakterze masowej religijności, którą 
przez wiele pokoleń kultywowano na Kurpiach. Dzisiaj możemy badać stopień 
przywiązania do tych idei poszczególnych warstw społecznych, gdyż bardzo czę-
sto manifestowane one były w postaci zewnętrznego ich wymiaru czy to jako fun-
dowane obiekty sakralne (np. figury świętych1 czy przydrożne kapliczki2), czy też 
jako praktyki ludowej obrzędowości. Zewnętrzna strona kultu religijnego najczę-
ściej wypływa z wewnętrznej łączności człowieka ze światem nadprzyrodzonym3.

Od XVI wieku święci stanowili w Polsce już dobrze rozpoznawalną grupę pa-
tronów kościołów, miast, bractw i zawodów. W kulturze ludowej orędownictwo 
świętych często przybierało regionalny koloryt. Oprócz lokalnych patronów istnie-
je w dziejach historycznych kanon świętych o cechach uniwersalnych, które były 
przyjmowane przez różne społeczności4. Powoływano swoich patronów, do których 
uciekano się w zawodowych potrzebach (np. myśliwi szukali wsparcia u św. Hu-
berta, rzeźnicy i cukiernicy u św. Macieja, rybacy u św. Piotra), chorzy uciekali się 
do pomocy św. Apolonii (ból zębów), a pasterze trzody chlewnej szukali wsparcia  
u św. Antoniego5. Patronem ludności wiejskiej był zaś św. Izydor Oracz6.

W społeczeństwach agrarnych określano czas, kierując się rytmem przyro-
dy. Wskazywał on nie tylko zależność człowieka od natury i pór roku, ale także 
wyrażał specyficzną strukturę świadomości chłopskiej. Obserwatorzy przyrody 
dostrzegali w niej przede wszystkim regularnie powtarzające się cykle. Kalen-
darz pogański, odzwierciedlający rytm przyrody, został zaadaptowany także 
do potrzeb chrześcijańskiej liturgii. Cykle przyrody i produkcyjny łączyły się  

1 Por. zbiory zgromadzone w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Państwowym Mu-
zeum Etnograficznym w Warszawie i Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie (oddział Mu-
zeum Północno-Mazowieckiego w Łomży). W przeszłości obiekty te były bardzo ważnymi 
elementami krajobrazu kulturowego regionu, por. A. Chętnik, Z Zielonej Puszczy, „Ziemia. 
Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany”, 1914, nr 10, s. 151–154.
2 A. Chętnik, Krzyże i kapliczki kurpiowskie, „Polska Sztuka Ludowa”, 1977, nr 1, s. 39–52; 
A. Białczak, Krzyże i kapliczki przydrożne zachodniej kurpiowszczyzny, „Zeszyty Naukowe” 
(Ostołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika), t. 16, 2002, s. 263–265.
3 Por. M. Rusecki, Istota i geneza religii, Warszawa 1989, s. 80.
4 E. Ciupak, Katolicyzm ludowy w Polsce. Studia socjologiczne, Warszawa 1973, s. 246–247;  
J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1978, s. 117–118.
5 T. Czerwiński, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012, s. 222.
6 Por. J. Tazbir, Społeczna funkcja kultu św. Izydora „Oracza” w Polsce XVII wieku, „Pr-
zegląd Historyczny”, t. 46, 1955, z. 3, s. 89–99; Cz. Deptuła, Legenda i kult św. Izydora Ora-
cza a problematyka polskiej wsi pod zaborami, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 39, 1996.
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w jeden cykl religijnych obrzędów, ceremonii i świąt. W dawnych wierzeniach 
przedchrześcijańskich elementy przyrody mogły wspomagać ludzi, dlatego 
należało wpływać na pomyślne działanie sił przyrody poprzez wykonywanie 
określonych czynności. Rozpoczęciu ważniejszych procesów produkcyjnych 
towarzyszyły więc modlitwy i parareligijne praktyki, zaś zakończeniu cyklu 
rolniczego – uroczystości i zabawy7. Kościół reagował, gdy zbyt głęboko daw-
ne wierzenia wchodziły w świat religijnych dogmatów8. W czasach nowożyt-
nych, w krótkich lapidarnych zdaniach, opartych na kalendarzu kościelnym,  
określano ważne czynności gospodarcze9. Przysłowia te świadczą, iż kalendarz 
kościelny pomagał chłopom podejmować cykliczne czynności w swoich gospo-
darstwach. W taki sposób święci wspominani w Kościele stawali się ważnymi 
postaciami w życiu każdego chłopa. 

W kalendarzowym porządku kościelnym warto wskazać świętych najczę-
ściej wspominanych w kurpiowskiej kulturze ludowej. W niniejszych rozwa-
żaniach przede wszystkim pragnę wskazać obrzędowy wymiar kultu świętych, 
wskazując lokalne i regionalne praktyki ludowe, które nadawały poszczególnym 
świętym bogate znaczenie symboliczne, będące świadectwem długiego okresu 
chrystianizacji tych ziem. Kalendarz kościelny pomagał chłopom podejmować 
decyzje dotyczące rozpoczynania okresowych prac w swoich gospodarstwach. 
Zwłaszcza ci święci, którzy byli co roku szczególnie wspominani w Koście-
le, stawali się ważnymi postaciami w życiu społecznym. Poniżej – w pewnym 
uproszczeniu – poznamy najpopularniejszych świętych w kulturze kurpiow-
skiej, których będziemy prezentowali w porządku wytyczonym przez pory roku.

Zima
W kulturze ludowej na Mazowszu wierzono, że „Od św. Marcina zima się 

zaczyna”10. Z początkiem tej pory roku kojarzono także wspomnienia innych 
świętych: św. Leonarda (6 XI), św. Elżbiety (19 XI) czy św. Klemensa (23 XI). 
Przypisywano temu okresowi przejściowy stan śmierci bezpośrednio poprze-
dzający czas narodzin przyrody.

W trakcie spotkań sąsiedzkich upowszechniły się zwyczaje wróżebne. Naj-
pierw podejmowane je w dniu wspomnienia św. Katarzyny (25 XI). Wedle ludo-
wego porzekadła  Święta Katarzyna rozpoczyna adwent. Prawdopodobnie te wie-
rzenia mają proweniencję późniejszą od zwyczajów andrzejkowych i stanowią ich 
uzupełnienie. W staropolskich przysłowiach znajdujemy potwierdzenie ludycznego 
charakteru tych świąt11. Andrzejki przypadające w dniu wspomnienia apostoła św. 
Andrzeja (30 XI) nie zawsze przypadały w czasie dawniej zalecanego adwento-
wego postu. Geneza tej obrzędowości jest trudna do sprecyzowania. Wywodzi się 
ona z dawnych przedchrześcijańskich zwyczajów zaduszkowych. Prawdopodobnie 

7 A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 
1987, s. 133; M. Bogucka, Uwagi o postrzeganiu czasu w Rzeczypospolitej w XVI–XVII w., [w:] 
Stosunek do czasów w różnych strukturach kulturowych, red. Z. Cackowski i J. Wojczakowski, 
Warszawa 1987, s. 347–373.
8 S. Bylina, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002, s. 174–188.
9 R. Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Problemy kultury ludowej, t. 2, red. M. Bier-
nacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 44.
10 Tak uważał A. Gostomski, Gospodarstwo, opr. S. Inglot, Wrocław 1951, s. 65.
11 Por. J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie, t. 1, Warszawa 1958, s. 295–298.
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związane są one z wierzeniami w obecność duchów zmarłych wśród istot żywych. 
Te błąkające się po ziemi duchy mogły użyczać części swoich nadprzyrodzonych 
mocy dla poznania przyszłości. Wróżby te – tak charakterystyczne dla zimowe-
go okresu przejścia – były odprawiane w całej Europie Środkowej i Zachodniej,  
a także w krajach śródziemnomorskich. Czas ich nasilenia rozpoczynał się z dniem 
św. Katarzyny, a kończył w święto Trzech Króli.

Na początku grudnia przypadało święto pasterskie św. Mikołaja (6 XII), 
kiedy modlono się o obronę przed dzikimi zwierzętami, zwłaszcza wilkami. 
Wierzenia te upowszechniły się w Europie w dużym stopniu za przyczyną Zło-
tej legendy Jakuba de Voragine12. Na Mazowszu pasterze w tym dniu pościli, 
aby wilki nie zrobiły im szkody13. Podobne zwyczaje kultywowano w diecezji 
płockiej w II połowie XX wieku14. Wierzono, iż w tym dniu wszystkie wilki 
gromadzą się w jednym miejscu i dzielą między sobą przyszłą zdobycz.

W tradycji ludowej w dniu wspomnienia św. Łucji (13 XII) zostały umiej-
scowione liczne praktyki wróżebne i apotropeiczne. Zwyczaje i obrzędy kulty-
wowane w tym dniu były związane pierwotnie z okresem zimowego przesile-
nia. Rzeczywiście w kalendarzu juliańskim, do reformy papieża Grzegorza XIII  
w 1582 r., wspomnienie to przypadało astronomicznie kilkanaście dni później. 
W średniowieczu obchodzono w tym dniu powitanie słońca. Organizowano 
wówczas pochody dziewcząt niosących świeczki na głowach, wróżono – z ob-
serwacji pogody – o przyszłorocznej aurze. Zabiegi apotropeiczne podejmowa-
ne w tym dniu miały na celu odstraszenie czarownic, które mogły wyrządzić 
wiele szkód w gospodarstwie. W magii ludowej powszechnie starano się uni-
kać zdarzeń niepomyślnych. Prewencyjnie ograniczano do minimum wyjścia 
z domu, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku; w Cizjojanie płockim znajdujemy 
przestrogę, aby w tym dniu nie opuszczać domostwa. Należało szczególnie za-
dbać o małe dzieci, aby nie zostały odmienione przez czarownice. W tym celu 
wykładano także poświęcone zioła w stajniach i oborach15.

W dniu wspomnienia pierwszego męczennika – św. Szczepana (26 XII) 
– odbywało się błogosławieństwo owsa16. Zwyczaj ten jest związany z przed-
chrześcijańskim kultem boga Wodana. W czasie zimowego przesilenia wy-
stawiano niegdyś na zewnątrz domów odkryte zboże, aby uprosić na przyszłe 
zbiory błogosławieństwo bóstwa. Gdy tradycja ta została schrystianizowana, 
uczyniono ze św. Szczepana patrona koni. Należy przypuszczać, iż sypanie zbo-
żem wywodzi się z tradycji przedchrześcijańskiej. W źródłach średniowiecz-

12 Por. J. de Voragine, Złota legenda. Wybór, wyd. M. Plezia, Warszawa 2000, s. 61–66.
13 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 24: Mazowsze, cz. 1, Wrocław–Warszawa 1961, s. 198;  
S. Poniatowski, Etnografia Polski, [w:] Wiedza o Polsce, t. 3, Warszawa 1932, s. 304. Ponadto 
w kulturze ludowej znano drugie święto pasterskie przypadające w okresie przesilenia wio-
senno-letniego. Pewne pozostałości po tej tradycji odnaleźć można bowiem w ludowych 
zwyczajach związanych z Bożym Ciałem.
14 A. Rojewski, S. Dziekan, Zwyczaje i obrzędy adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Dro-
bin, „Studia Płockie”, t. 12, 1984, s. 171.
15 Por. Cyzjojan płocki, [w:] Wybór tekstów staropolskich, wyd. S. Vrtel-Wierczyński, Warszawa 1969.
16 W zaleceniach z wizytacji jednego z archidiakonatów z 1779 r. zapisano wprost, iż zakazuje 
się tych pogańskich praktyk – Archiwum Diecezji we Włocławku, Wizytacja generalna archi-
diakonatu lutomierskiego, szadkowskiego i warckiego z 1779 r., fol. 98, powtarzam za: B. Bara-
nowski, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971, s. 268–269.
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nych zachowała się pamięć o zwyczaju obsypywania nim twarzy panny młodej 
przy równoczesnym wykrzykiwaniu życzeń pomyślności i dostatku. Zwyczaj 
ten dla Jakuba z Vitry należał do grupy fałszywych wierzeń. W dniu tym przede 
wszystkim jednak należało obsypać owsem kapłana odprawiającego Mszę św.17. 
Był to środek magiczny mający spowodować większy urodzaj. Niekiedy gospo-
darze poświęcony owies wykorzystywali do zasiewu wiosennego. W II połowie 
XVIII w. hierarchia Kościoła w Polsce podjęła działania, mające wykorzenić 
zwyczaj obsypywania księdza owsem. W diecezji płockiej ordynariusz nauczał 
na ten temat: bardziej do śmiechu i żartów jak do nabożeństwa pociągające. Po-
dobnie zwyczaj stawiania po kościołach tak zwanych Jesełków w czasie Bożego 
Narodzenia, zalecamy aby odtąd wszędzie ustał18.

Charakterystyczne były zwyczaje kojarzone z trzecim dniem Bożego Na-
rodzenia, związane z błogosławieństwem wina lub innych napojów w dniu  
św. Jana Ewangelisty (27 XII). Otóż w tym dniu zanoszono do kościołów do 
poświęcenia piwo jałowcowe, nazywane piwem świętego Jana, którym po po-
wrocie do domostw kropiono izby oraz obory. Trunek ten dodawano także do 
tradycyjnej potrawy brei oraz obrzędowego ciasta nazywanego nowolatkiem. 
Użycie do tej potrawy zboża miało zapewnić lepszy urodzaj19. Trudno jest okre-
ślić właściwą genezę tego ludowego zwyczaju. Być może tradycja ta jest zwią-
zana ze starogermańskim obrzędem ku czci boga Frosa. Wino miało być lekar-
stwem na ból gardła i zębów. 

Tuż po zakończeniu kościelnego okresu Bożego Narodzenia przypadały 
wspomnienia świętych, którzy byli patronami codziennych zmartwień ludzkich. 
3 lutego wspominano św. Błażeja – patrona od bólu gardła. Święcono wówczas 
w kościele jabłka, które następnie służyć miały jako lekarstwa, oraz świece, któ-
rymi w chwili bólu okrążano gardło chorego. W dniu 5 lutego przypada wspo-
mnienie św. Weroniki. W tym dniu tradycyjnie błogosławiono chleb i wodę jako 
środki zabezpieczające przed niebezpieczeństwem ognia. Błogosławieństwo 
soli przyjęło się dopiero w XIX w. 

Trudno jest nam dziś odpowiedzieć na pytanie, na ile popularny był na 
Warmii kult św. Apolonii. W XVIII w. w zbiorach kazań przedstawiana była 
jako patronka broniąca przed bólem zębów20. Święta ta jest wspominana w ka-
lendarzu katolickim 9 lutego. W niektórych regionach Polski w kościołach od-
bywało się święcenie ziół zebranych latem, które miały uśmierzać ból zębów.

Dużą popularnością cieszył się ludowy kult św. Walentego, którego wspo-
mnienie liturgiczne przypada 14 lutego. Powszechnie jest on traktowany jako 
patron, który bronił przed epilepsją. Był wzywany także na wypadek zagrożenia 
epidemią. Z dniem tym są związane liczne prognostyki pogody.

17 Por. ludowe przysłowia o św. Szczepanie: J. Krzyżanowski, dz. cyt., t. 2, s. 315–316.
18 Rozporządzenia i pisma pasterskie za rządów J. O. Księcia Michała Jerzego Poniatowskiego bi-
skupa płockiego etc. Do diecezji płockiej wydane, wyd. W. Wargawski, t. 1, Warszawa 1785, s. 133.
19 Potrawa ma długą tradycję. Już z przekazów średniowiecznych wynika, że powszechnie 
konsumowano wszelkiego rodzaju „pultes”, potrawy z mąki pszennej (A. Kowalska-Lewic-
ka, Pożywienie chłopskie w średniowieczu i przydatność badawcza źródeł etnograficznych, 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1965, nr 4, s. 763).
20 Por. J. Mąciński, Kazania odświętne, t. 1, Kraków 1799, s. 87.
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wiosna
Ważną zapowiedzią wiosny było do XX w. rozbijanie lodu przez jaskółki 

zimujące jakoby na dnach zbiorników wodnych21. Pogodę zaś przepowiadano 
z wyglądu nadlatujących bocianów: jeśli przylatywały brudne, zapowiadało to 
mokry rok, jeśli czyste – suchy. W kalendarzu wiosnę wskazywał dzień Katedry 
św. Piotra (22 II) lub częściej wspomnienie św. Józefa (19 III).

Z dniem św. Macieja (24 II) oczekiwano rychłego nadejścia wiosny. Społe-
czeństwa agrarne dla uzyskania dobrych plonów starały się najpierw przebłagać 
dusze zmarłych. W tym celu odbywały się rytualne zaduszki wiosenne, uroczy-
stości o wydźwięku agrarnym i obrzędowo-magicznym charakterze. W czwartą 
niedzielę wielkiego postu odbywało się topienie w wodzie lub nurzanie w błocie 
wyobrażenia śmierci utożsamianego z zimą. Działania te miały charakter po-
nadsłowiański22, potwierdzają je liczne opisy źródłowe23.

W dniu św. Józefa (19 III24) chłopi wyruszali z pługami w pole i nawet gdy 
jeszcze leżał śnieg, musieli przeorać choćby jedną bruzdę. Najpóźniej orkę rozpo-
cząć należało w dniu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (25 III). Orka decy-
dowała o właściwej żyzności pól. Rozpoczynano ją wspólnie, aby wcześniejszym 
wyjściem w pole nie zniszczyć gminnego pastwiska. Ważnym świętem kościel-
nym było Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny zwane dniem Matki Boskiej 
Roztwornej, czyli otwierającej wiosnę, ziemię i życie25. Mieszkańcy wsi wypa-
trywali w tym dniu bocianów. Ich przylot zapowiadał, że rok będzie pomyślny. 

Wiosną rozpoczynał się wypas zwierząt na łąkach. Zalecano gromadne wypa-
sanie bydła, koni i wołów, przede wszystkim zaś świń i gęsi, żeby ograniczyć wszel-
kie szkody w zasiewach i dojrzewającym zbożu. Sakralizacją ludową pierwszego 
wypasu bydła na pastwiskach było uczynienie ze świętych Wojciecha i Jerzego pa-
tronów pasterzy i bydła26. W kulturze ludowej przestrzegano, aby do dnia imienin 
tych świętych nie wbijać w ziemię kołków przy grodzeniu pól. Przekroczenie tego 
zakazu miało sprowadzić suszę27. W dniu 23 kwietnia, kiedy Kościół wspomina 
tych świętych, dokonywano rytualnego przygotowania pastwisk, doglądania pól  

21 Zimowanie jaskółek na dnie jezior było wskazywane przez M. Kromera. W następnych latach 
problematyka ta doczekała się pseudonaukowych badań i licznych dysertacji. Jej zwolennikiem 
był m.in. I. Kant. Szerzej na ten temat: R. Marchwiński, Geografia Polski Marcina Kromera, Byd-
goszcz 1997, s. 147.
22 A. Brückner, Wierzenia religijne i stosunki rodzinne, [w:] tenże, Mitologia słowiańska i pol-
ska, Warszawa 1980, s. 40–41; K. Potkański, Wiadomości Długosza o polskiej mitologii, [w:] 
tenże, Pisma pośmiertne, t. 2, Kraków 1924, s. 42–62; W. Klinger, Doroczne święta ludowe  
a tradycje grecko-rzymskie, Kraków 1931, s. 8.
23 J. Dlugossi, Annale seu cronicae incliti Regni Poloniae lib. I–II, Varsoviae 1961, s. 166; Stanisław 
ze Skarbimierza, Sermones super „Gloria in excelsis”, wyd. R. Zawadzki, Warszawa 1978, s. 104.
24 Uroczystość do św. Józefa została ustanowiona przez papieża Grzegorza XV. Synod ar-
cybiskupa Jana Wężyka w Piotrkowie z roku 1628 ustalił to święto w tym dniu; I. Subera, 
Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka 
z r. 1761, Warszawa 1981, s. 132.
25 O. Kolberg, Dzieła, t. 60: Przysłowia, Wrocław–Poznań 1967, s. 226.
26 Por. przysłowia ludowe zebrane przez H. Frischbier, Preussische Sprichwörter u. volks-
tümliche Redensarten, Berlin 1865.
27 J. Klimaszewska, Zakazy magiczne w polskich obrzędach ludowych, „Etnografia Polska”, 
t. 4, 1961, s. 109–140.
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i przejawiano szczególną dbałość o zwierzęta gospodarskie. W dniu św. Wojciecha 
można było już wypasać bydło. Zwyczaje Słowian Wschodnich i Południowych 
związane z tym dniem wskazują, że są one pozostałością po dawnych wierzeniach 
wiosennego święta zaduszkowego28. Od średniowiecza znano praktyki magiczne, 
mające na celu uzyskanie powodzenia w hodowli poprzez przepędzanie bydła przez 
ogień, okręcanie wolich rogów chmielem czy sporządzanie rytualnej strawy dla 
zwierząt, zawierającej ziarna z wigilijnego snopka bądź skorupki z wielkanocnych 
jajek lub części palm29. Podjęta jeszcze w wiekach średnich walka z niewłaściwymi 
okolicznościami towarzyszącymi błogosławieństwom zwierząt30 doprowadziła do 
wykształcenia się nowożytnej ceremonii religijnej.

W dniu wspomnienia św. Marka Ewangelisty (25 IV), którego uważano 
za patrona urodzajów, urządzano specjalne procesje po polach. Wierzono, że  
w dniu swojego święta błogosławi on oziminy. Pobożni Warmiacy uczestniczy-
li we Mszy św., aby święty ochronił pola przed klęskami żywiołowymi i aby 
strzegł przed demonami. Warmińska liturgia ku czci św. Marka rozpoczynała 
się w kościele. Po modlitwach i odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych 
wyruszała procesja do przydrożnych kapliczek i krzyży. W przypadku niesprzy-
jających warunków atmosferycznych procesja odbywała się wewnątrz świątyni. 
W tym dniu najczęściej nie było wolno pracować wołami, żeby nie chorowały  
i nie odparzały sobie karków od jarzma31.

Lato
Lato miało rozpoczynać się w dniu wspomnienia św. Urbana (25 V)32.  

Za najlepszą porę zwózki siana w tym regionie Rzeczypospolitej uważano okres 
w pobliżu wspomnienia św. Jana, gdy trawy zaczynały kwitnąć. Uważano, że są 
wtedy najbardziej pożywne dla zwierząt. Drugi okres, w którym należało skosić 
trawę, trwał od św. Wawrzyńca (10 VIII) do św. Bartłomieja (24 VIII).

W tradycji chrześcijańskiej wskazać należy dwa święta kościelne, które 
wiązały się z dawnymi zwyczajami zielonoświątkowymi: dzień św. Michała  
Archanioła i św. Jana Chrzciciela. Fakt, iż Zielone Światki mogą być obchodzo-
ne do 14 czerwca, spowodował, iż pewne elementy obrzędowe tej uroczystości 
kościelnej stopniowo zaczęły przenikać do zwyczajów ludowych związanych  
z uroczystościami Świętej Trójcy, Bożego Ciała, św. Jana Chrzciciela czy św. 
św. Piotra i Pawła (29 VI).

28 S. Poniatowski, dz. cyt., s. 310–311.
29 Podobnie czyniono na terytoriach sąsiednich – W. Łęga, Ziemia Chełmińska, Wrocław 
1961, s. 104, 212, 287; W. Kętrzyński, O Mazurach, wydał J. Jasiński, Olsztyn 1968, s. 44.
30 Por. A. Brückner, Mitologia słowiańska, [w:] tenże, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1980,  
s. 313; S. Bylina, Licitum – illicitum. Mikołaj z Jawora o pobożności masowej i zabobonach, [w:] Kultura 
elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk 1978, s. 146; tenże, Kościół a kultura ludowa w Polsce późnego średniowiecza, [w:] Litera-
tura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1993, s. 208–215.
31 J. Hochleitner, Doroczny rytm pracy chłopów warmińskich w epoce nowożytnej (zarys problema-
tyki w ujęciu etnograficzno-historycznym), „Teki Gdańskie”, t. 5, 2003, s. 92; J. Chłosta, Doroczne 
zwyczaje i obrzędy na Warmii, Olsztyn 2009, s. 104; S. Kuprjaniuk, Mała architektura sakralna na 
Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, Olsztyn 2016, s. 334–335.
32 Cyzjojan kłobucki, [w:] J.N. Fijałek, Cyziojan polski z roku 1471, z wiadomością o cyzio-
janach w ogóle i w Polsce, „Prace Filologiczne”, t. 12, 1927, s. 446.
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Wigilia dnia św. Jana (23 VI), czas letniego zrównania dnia z nocą, uznawana 
była przez dawne społeczności za wydarzenie szczególne. Tradycją jeszcze przed-
chrześcijańską było rozpoczynanie uroczystości świątecznych wieczorem, tak aby 
świętować do rana. Doroczne uroczystości odbywały się w świętych gajach, gdzie 
płonął wieczny ogień33. Analiza zwyczajów sobótkowych doprowadziła badaczy do 
wniosku, iż święto to w warstwie wierzeniowej zachowało pewne elementy zadusz-
kowe34. W Europie przyjął się zwyczaj ozdabiania w tym dniu przydrożnych figur 
i śpiewania pieśni poświęconych św. Janowi. Wielokrotnie mieszkańcy wsi błędnie 
kojarzyli świętego, którego w tym dniu wspominał Kościół, i śpiewali pieśni o św. Ja-
nie Nepomucenie35. Na Warmii jego kult po wsiach upowszechnił się dopiero w XIX 
stuleciu36. Stosunkowo wcześnie Kościół zaczął zwalczać praktyki ludowe związane 
z obchodami wspomnienia św. Jana. Do XIII stulecia przestrzegano postu przed tym 
świętem, niekiedy trwającego od Zielonych Świąt37. Tradycyjnie w kulturze ludowej 
istniał zakaz kąpieli do tego dnia w rzekach, stawach i jeziorach. Do dziś zachowały 
się zwyczaje związane z wróżbami o charakterze matrymonialnym38.

Żniwa dzielono na wielkie i małe. Wielkimi nazywano zbiór oziminy, ma-
łymi zaś – później dojrzewających jarzyn. W kulturze ludowej za częściowe 
ukończenie żniw przyjmowano dzień św. Wawrzyńca, o czym informują liczne 
przysłowia; w tym wiele związanych z prognostykami pogody. Zazwyczaj zboża 
zbierano w cyklicznych odstępach: ozime około św. Jana, jare około św. Mał-
gorzaty (19 VII), żyta ozime około św. Jakuba (25 VII), pszenice ozime na św. 
Dominika (5 VIII), owies i groch blisko Wniebowzięcia NMP (15 VIII). Koniec 
żniw najczęściej oznajmiało wspomnienie św. Wawrzyńca (10 VIII)39. 

Żniwa były bardzo istotnym wydarzeniem w życiu wsi40. Przygotowywano się do 
nich przez cały rok. Od zbiorów uzależnione były elementarne warunki bytowania. Na-
wet w pismach teologów staropolskich spotykamy nakazy, aby nie przydawać na ten 
czas dodatkowych świąt41. Ważny był dzień rozpoczęcia prac w polu. Żniwa najlepiej 
było zapoczątkować w środę lub sobotę, w dni poświęcone Matce Bożej. Pracę winien 
był rozpocząć starszy gospodarz lub człowiek bogaty i powszechnie szanowany. Za-
biegi te miały błogosławić najbliższe trudy i przynieść jak największy plon. Pierwszy 
pokos należał do właściciela pola. Wyręczanie się obcymi oznaczało nieuszanowanie 
ziarna, z którego miał być wypiekany chleb, i źle wpływało na dalszą pracę. 

33 Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997, s. 315.
34 W. Klinger, dz. cyt., s. 39–42; S. Poniatowski, dz. cyt., s. 311; K. Kubiak, Dzień narodzin głowy. Przy-
czynek do badań nad problematyką świętojańską, „Polska Sztuka Ludowa”, 1983, nr 2, s. 175–180.
35 J. Hochleitner, Św. Jan Nepomucen jako katolicki bohater kulturowy, „Studia Ełckie”, t. 11, 2009, 
s. 123–136.
36 J. Hochleitner, Powiernik tajemnic królowej. Kult świętego Jana Nepomucena na Warmii, 
Elbląg 1996, s. 123–132.
37 R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogurodzicy i św. Jana Chrzciciela w kul-
turze średniowiecznej, Kraków 2002, s. 167.
38 J. Hochleitner, Doroczny rytm, s. 205–210.
39 Por. wybrane przysłowia: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, w opar-
ciu o dzieło Samuela Adalberga opracował Zespół pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego, t. 1–2, 
Warszawa 1969–1970.
40 J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kraków 1916; K. Zawistowicz-Adamska, 
Obrzędy żniwiarskie ludu polskiego, „Wiedza i Życie”, nr 7, 1934.
41 Por. P. Skarga, Kazania na niedziele i święta całego roku, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 4, Lipsk 1843, s. 91.
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W pierwszej połowie sierpnia czas żniw wymuszał spędzanie długich godzin na zbiór-
ce zbóż. Mało czasu poświęcano w tym okresie na zabawę i świętowanie. Wyjątkiem było 
święto Matki Boskiej Zielnej (15 VIII), kiedy święcono w świątyniach zioła i pierwsze ze-
brane zboża42. Okazją do prawdziwego świętowania były dopiero dożynki (święto plonu).

W dniu wspomnienia św. Rocha (16 VIII) modlono się do patrona chorób za-
kaźnych, a także opiekuna zwierząt domowych, zwłaszcza bydła. Dość powszechnie  
w Polsce obchodzono w tym dniu święcenie zwierząt. Spędzano wówczas stada przed 
bramę kościoła, aby je ksiądz poświęcił, następnie przepędzano je w określonym po-
rządku obok dymiącego ogniska, do którego wrzucano zioła43. W dniu święta tego pa-
trona rozniecano także – poprzez tarcie dwu kawałków drzewa  – nowy ogień, który 
miał ogrzewać domostwo przez całą zimę, a jego dym przepędzał złe powietrze. Przez 
ogień przepędzano bydło, aby uchronić je przed chorobami. Poświęcona w tym dniu 
woda miała uodparniać na epidemie. Kult ludowy tego świętego wskazuje na duże po-
dobieństwa pomiędzy obrzędami warmińskimi44 i pomorsko-kaszubskimi45. 

Jesień
W XVI stuleciu wspomnienie św. Bartłomieja (24 VIII) oznaczało począ-

tek jesieni46. W kalendarzu ludowym ważną rolę odgrywał także dzień św. Mi-
chała (29 IX). Zwyczajowo w tym dniu kończono liczne czynności gospodarcze 
związane z zakończeniem letniego cyklu prac polowych, ogrodowych i hodowla-
nych47. Ostatnią pracą na polach była zimowa orka, która przygotowywała część 
ziemi do siewu zbóż ozimych, a przede wszystkim do zimowego spoczynku, co 
miało zapewnić dobrą wegetację w następnym roku.

Po wytężonej pracy żniwnej nadchodził czas dojrzewania owoców i nasion 
drzew. W tym okresie roku zbierano grzyby, które następnie solono na zimę, zaś  
w październiku suszono rzepę i marchew, kiszono kapustę w kłodach lub w specjal-
nych dołach. Kapusta w dołach pozostawała aż do wiosny. Jej smak był znacznie 
gorszy niż tej kiszonej w beczkach, ale w tradycji ludowej przypisywano jej szcze-
gólne właściwości zdrowotne i odżywcze48. Od czasów wczesnośredniowiecznych 
tradycyjnym zajęciem było gromadzenie siana i liści dla bydła i koni oraz żołędzi  
i bukwi dla nierogacizny49.

42 Jakub Wujek w XVI w. zalecał poświęcenie ziół przez księdza; J. Wujek, Postylle katho-
licznej o świętych, cz. 1, Kraków 1584, s. 337.
43 Od 2014 r. uroczystości ku czci Św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt w Mikstacie (woj. 
Wielkopolskie) znalazły się na Krajowej Liście Niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
44 J. Hochleitner, Kultura ludowa Mazowsza w dorocznej obrzędowości Warmiaków, „Zeszyty 
Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika“, t. 28, 2014, s. 76–94.
45 B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń 1933, s. 220–221.
46 A. Gostomski, dz. cyt., s. 55.
47 B. Baranowski, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971, 
s. 304. Ciekawymi źródłami ikonograficznymi, dotyczącymi zajęć ogrodniczych i rolni-
czych w XVI w., są drzeworyty zamieszczone w dziełach Mikołaja Reja: Wizerunek własny 
żywota człowieka poczciwego, Kraków 1558 oraz Zwierciadło, Kraków 1568.
48 O ile kiszona kapusta była znana w Europie, tak kiszone ogórki wydają się polską specjalno-
ścią w okresie nowożytnym; Z. Libiszowska, Gospodarstwo wiejskie w Polsce w XVII w., w opinii 
cudzoziemców, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 8, 1960, nr 3, s. 285.
49 T. i R. Kiersnowscy, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Wiek X–XII, 
Warszawa 1970, s. 84.
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Dzień wspomnienia św. Marcina (11 XI) stanowił ważną cezurę dla spo-
łeczności wiejskiej. W tym dniu pracowali sami gospodarze, zaś najemnicy mieli 
dzień wolny od pracy. „Morcinki” były dniem czeladzi i służby pracującej w go-
spodarstwach50. W XVI wieku o świętowaniu „morcinków” wspominają liczni 
pisarze. Czechowic w Epitonium w 1583 roku wspominał katolickie zwyczaje za-
kazujące pracować w tym dniu młynarzom. Podobne zwyczaje wspomina Potocki 
w Ogrodzie fraszek51. Potrawą obrzędową była czernina z gęstej krwi. Z koloru 
kości grzbietowej upieczonej gęsi wróżono, jaka będzie zima: śnieżna, mroźna 
czy zmienna52. Zwyczaj ten miał przywędrować na ziemie polskie za pośrednic-
twem niemieckich kolonistów53. Być może jest on pozostałością po rytualnym 
rżnięciu krowy, byka i świni, które wędzono i solono jako zapas zimowy. Takie 
zwyczaje były kultywowane w średniowieczu w Niemczech i Anglii54. 

W okresie późnej jesieni i zimy chłopi mieli więcej czasu na życie towarzy-
skie. W tym okresie wspólnie zajmowali się darciem piór i przędzeniem lnu oraz 
wełny. Tę ostatnią czynność nazywano prządkami. Spotkania te stanowiły ważny 
element przekazywania tradycji lokalnej, były swego rodzaju lekcjami z przeszło-
ści i tożsamości regionalnej udzielanymi przez starsze osoby młodzieży. 

Zimowa pora roku sprzyjała podejmowaniu przez gospodarzy zajęć we-
wnątrz gospodarskich zabudowań. Prawdopodobnie na ten zwyczaj miał wpływ 
także relikt ludowych zakazów pracy na polu podczas adwentu. Przekroczenie 
tego zakazu groziło niepłodnością ziemi55. W przysłowiach ludowych spotyka-
my na ten czas prognostyki pogody, urodzaju, a także pomyślności i nieszczęść. 
W tradycji ludowej często stan pogody każdego tygodnia adwentu miał stano-
wić zapowiedź pogody dla kolejnego kwartału przyszłego roku56. 

Ważne było – w świadomości społeczeństw tradycyjnych – właściwe okre-
ślenie pory pracy w obrębie całego dnia. Pracować należało od wschodu do 
zachodu słońca. Chrześcijaństwo w swojej tradycji przypisywało ciemności de-
strukcję, zaś słońcu siłę twórczą. Praca nocna przerywała porządek naturalny. 
Wiele zwyczajowych zachowań ludowych opartych było na tej symbolice, co 
świadczy o silnym wpływie Kościoła na te praktyki. Już w średniowieczu wie-
lu kaznodziejów podejmowało krytykę zabiegów magicznych. Mikołaj Magni  
z Jawora karcił wszystkich tych, którzy do osiągnięcia celów doczesnych uży-
wali przedmiotów poświęconych przez księży. Wymienia tu m.in. wykorzy-
stywanie wody święconej w celu zapewnienia urodzaju lub zażegnania gróźb 
natury w postaci gradu i piorunów. Piętnował wykorzystywanie wosku z pas-
chału i gałązek poświęconych w Niedzielę Palmową do ochrony zdrowia ludzi  

50 O tych zwyczajach szeroko traktuje materiał B. Gustawicza, O zwyczajach świętomarciń-
skich, „Lud”, t. XV i XVI.
51 Powtarzam za: J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, War-
szawa 1976, t. 2, s. 69.
52 Tamże, t. 1, s. 279; tamże, t. II, s. 69; A. Rojewski, S. Dziekan, dz. cyt., s. 167; B. Wojciechowska, Od 
Godów do świętej Łucji. Obrzędy doroczne w Polsce późnego średniowiecza, Kielce 2000, s. 114.
53 S. Poniatowski, dz. cyt., s. 303.
54 W. Klinger, dz. cyt., s. 67–68.
55 J. Klimaszewska, Doroczne obrzędy ludowe, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury 
ludowej, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1981, t. 2, s. 130.
56 Por. m.in. W.I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1, Warszawa 1976, s. 180.
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i zwierząt czy zapewniania urodzaju. Natomiast Stanisław ze Skarbimierza ga-
nił rolników, którzy posypywali pola święconym popiołem, a palemki wielka-
nocne wtykali w ziemię, żeby wyginęło robactwo, bądź wykorzystywali je do 
leczenia zwierząt57.

Zamiast zakończenia
Cały rok dzielił się na dwie pory: zimną i ciepłą. Zimna pora zawiera  

w sobie wszystkie najważniejsze święta kościelne. Był to okres zwolnienia tempa 
prac w gospodarstwie. Wówczas więcej zajęć koncentrowało się w kręgu rodziny, 
w obrębie wsi, w odróżnieniu od pory ciepłej, kiedy ludność była zaabsorbowa-
na pracami gospodarskimi, często wykonywanymi na odległych od wsi polach58. 
Pora zimowa oznaczała także w rzeczywistości wiejskiej przeznaczenie większej 
ilości czasu na zabawę i rozrywkę. Okres wiejskich zabaw zaczynał się z dniem 
Nowego Roku albo świąt Trzech Króli i trwał do Wielkiego Postu59.

Społeczności wiejskie wcześnie dostrzegły potrzebę podziału całego cyklu 
zajęć gospodarczych na mniejsze okresy. Okres wegetacyjny został podzielony 
na dwa cykle: jesienno-zimowy oraz wiosenno-letni. Ta wizja czasu nosiła cha-
rakter cykliczny znany z codziennej obserwacji, takich jak krótsze i dłuższe dni, 
rozwijająca się natura, czas siewów i zbiorów60.

Etnografowie podkreślają bogactwo zewnętrznych form kultu ludowego, które 
wykazują zależność wyobrażeń i przeżyć religijnych od przyrodniczo-produkcyjne-
go i kulturowego środowiska poszczególnych społeczności. Religijna forma kultu 
i cały nastrój życia kościelnego życia wprowadzały wiernych w odmienny od co-
dziennego świat przeżyć i wyobrażeń. W tej atmosferze kształtował się sensualizm 
religijny ludności wiejskiej. Przez ludność chłopską figury świętych były traktowa-
ne nader praktycznie. Miały strzec od nieszczęść życiowych, zapewnić urodzaj, do-
brobyt i pomyślność. Najpopularniejszymi w Europie środkowej w XVIII i XIX w. 
byli święci Florian i Jan Nepomucen61. Pierwszy bronił przed ogniem, drugi przed 
wodą. Cześć dla wizerunków postaci świętych w kulturze ludowej była tak ogrom-
na, że niejednokrotnie oznaczała zespolenie wizerunku z istotą świętą czy wręcz ich 
utożsamianie. Dla dawnych odbiorców sztuki przedstawienia plastyczne były no-
śnikiem określonych przez jej ikonografię treści. Dlatego wszelkie zmiany w sferze 
chrześcijańskiej religijności powodowały przeobrażenia samej sztuki62.

Dużą zasługę w spopularyzowaniu wyżej wskazanych świętych przypisać 
należy zakonom, które poprzez skuteczną ewangelizację upowszechniały ten 
kult na Kurpiach, zwłaszcza jezuitom. Ich działalność przypadła na okres od-
nowy potrydenckiej Kościoła od schyłku XVI wieku. Jezuici dostosowywali 
porządek swoich misji do rolniczego rytmu dnia wiernych. Działalność misjo-

57 S. Bylina, Licitum – illicitum, s. 146.
58 W. Odyniec, Duszpasterstwo parafialne w średniowieczu i czasach nowożytnych, „Studia 
Pelplińskie”, t. 21–22, 1994, s. 19.
59 W. Odyniec, Życie i obyczaje ludu pomorskiego w XVII i XVIII w., Gdynia 1966, s. 136.
60 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986; A. Zadrożyńska, 
Powtarzać czas początku, cz. 1–2, Warszawa 1988.
61 J. Hochleitner, Ludowy kult św. Jana Nepomucena na Kurpiach, [w:] Zwykli niezwykli. Kult świętych 
w diecezji łomżyńskiej. Katalog wystawy, red. B. Kalinowska, K. Mróz, Ostrołęka 2016, s. 47–57.
62 W. Stróżewski, O możliwości sacrum w sztuce, [w:] Sacrum i sztuka, opr. N. Cieślińska, 
Kraków 1989, s. 29. 
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narzy na wsi obejmowała miesiące najmniejszego nasilenia prac polowych63. 
Zazwyczaj do jednej parafii przybywało od 4 do 8 misjonarzy. Szczytowy okres 
tej działalności przypada na środkową tercję XVIII w. Taka systematyczna pra-
ca duszpasterska stopniowo nasyciła katolicyzm na Kurpiach charakterystycz-
nymi elementami pobożności, w tym kultem świętych opiekunów codziennych 
spraw64. Ponadto opisywane zwyczaje ludowe podlegały wpływom sąsiednich 
społeczności, co także było udziałem Mazowszan65. 

Kult religijny ma olbrzymi wpływ na życie indywidualne oraz pełni istotną 
rolę w życiu wspólnoty: integruje społecznie, socjalizuje, wychowuje; przypisuje 
mu się także funkcje emocjonalne, ekspresywne, estetyczne i afirmowania wartości. 
Właśnie poprzez tak rozumiany kult jednostka wchodzi do społecznej organizacji 
życia religijnego. Działania rytualne w takich grupach, jak parafia, rodzina, brac-
two religijne, spełniają funkcje integrujące, łączące wszystkich członków grupy. 
Kult, szczególnie jego formy zbiorowe i publiczne, jest w obrębie grupy zjawiskiem 
przechodzącym z pokolenia na pokolenie. Dopiero w długiej perspektywie historii 
można zauważyć okresy zanikania i rozwoju poszczególnych kultów.
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Streszczenie

W kulturze ludowej kult świętych zazwyczaj przybierał lokalny koloryt, który 
w dużym stopniu mówi nam dziś o stopniu recepcji nauczania katolickiego 
w społecznościach wiejskich. W tej atmosferze kształtował się m.in. sensu-
alizm religijny ludności wiejskiej, o którym traktuje także niniejszy materiał. 
Ludność chłopska na Kurpiach często figury świętych traktowała praktycznie. 
Podobne zjawisko obserwujemy w kulturze duchowej. W omawianej obrzędo-
wości dorocznej popularni święci mieli bowiem strzec wiernych od nieszczęść 
życiowych, a także zapewnić urodzaj, dobrobyt i pomyślność. Kalendarz ko-
ścielny pomagał chłopom podejmować ważne decyzje dotyczące rozpoczyna-
nia okresowych prac w gospodarstwach. Zwłaszcza ci święci, którzy byli co 
roku wspominani w Kościele, stawali się ważnymi postaciami w życiu chło-
pów. Obserwujemy liczne formy wspominania świętych orędowników w trak-
cie podejmowanych co roku poszczególnych prac gospodarskich. Powtarzany 
cyklicznie zestaw modlitw i praktyk ludowych utrwalał kult poszczególnych 
świętych, wzbogacając go o liczne odniesienia symboliczne. Te nawarstwie-
nia wierzeniowe często są świadectwem długiego okresu chrystianizacji  
ziemi kurpiowskiej, która dopiero dzięki zabiegom duszpasterskim w XVII  
i XVIII w. właściwie ukształtowała religijność kurpiowską.

Słowa kluczowe: kult świętych, Kurpie, etnografia historyczna, obrzędowość 
ludowa.



Marek niewiadomski
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika

Adam Chętnik i kwestia polskości pogranicza  
kurpiowsko-mazurskiego

Adam Chętnik, chłop i naukowiec, Kurp i Polak. Człowiek o wyjątkowym 
dorobku pisarskim. Pozostawił po sobie ponad 9001 różnego rodzaju artyku-
łów i publikacji zwartych dotyczących Kurpiowszczyzny. Ta ilość wydawać się 
może niewiarygodna, ale wstępne badania to potwierdzają. Ten geograficzny  
i etnograficzny region miał szczęście, że Chętnik wykorzystał swój talent, aby 
zachować jego przeszłość w tak wielu publikacjach. Dzięki jego pracy współ-
czesne pokolenie ma możliwość kultywowania etnograficzno-kulturalnych tra-
dycji swoich przodków. Był propagatorem oryginalnej kultury społeczności 
kurpiowskiej, stał się ambasadorem Kurpiów w świecie nauki i kultury. Walczył 
też o polskość pogranicza kurpiowsko-mazurskiego, o to, aby mieszkańcy Prus 
Wschodnich mówiący i czujący po polsku nie zatracili swojej tożsamości z Ma-
cierzą i aby Polska o nich nie zapomniała.

Ten – urodzony 20 grudnia 1885 r. w Nowogrodzie nad Narwią jako drugie 
dziecko, najstarsze z żyjących w wielodzietnej rodzinie Wincentego i Stanisła-
wy z Fliszkowskich2 –  tytan pracy pozytywistycznej i wielki patriota wart jest 
zachowania w ludzkiej i historycznej pamięci. Często mawiał: Czyniąc, zasta-
nawiam się, czy to będzie dobre dla Polski. Po latach możemy potwierdzić, że 
to, co czynił, było słuszne, przyniosło efekt w postaci odrodzenia kultury kur-
piowskiej, zainteresowania młodego pokolenia Kurpiowszczyzny przeszłością 
swojego regionu. Przywrócona została też polskość Prus Wschodnich, o którą 
tak intensywnie zabiegał. 

Adam Chętnik był orędownikiem współdziałania ludności pograni-
cza kurpiowsko-mazurskiego. Wielokrotnie podkreślał, że Mazurzy z Prus 
i Kurpie to ten sam lud mający wspólną kulturę, język i obyczaje. Uważał, 
że granica państwowa dzieląca mieszkańców Kurpiowszczyzny i Mazur jest 
podziałem sztucznym, powstałym w wyniku nieprzychylnych dziejów histo-
rii. Była to linia dzieląca etniczną wspólnotę językową i kulturalną ludzi po-
granicza. Od najmłodszych lat miał do czynienia z podziałami granicznymi.  
W rodzinie Chętnika siostra jego babci po kądzieli, Salomei z Brzostowskich, 
wyszła za mąż za Mazura spod Rastenborka (Kętrzyna – przyp. M.N.) nieja-

1 Na podstawie zestawienia bibliograficznego sporządzonego przez autora.
2 Archiwum Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży MOŁ/H 1581, Odpis skrócony 
aktu małżeństwa Adama Chętnika i Jadwigi Nowickiej wydany przez Urząd Stanu Cywilnego  
w Warszawie – Warszawa Praga- Południe, nr 1050/X/55  z dnia 1 października 1959 r.;  
A. Chętnik, Moi rodzice i ich dzieci, mps, Arch. rodziny Chętników, s. 1; M. Pokropek, Adam 
Chętnik i jego zasługi dla regionu kurpiowskiego, „Rocznik Białostocki”, t. VI, 1966, s. 11.
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kiego Węgorzewskiego, by bezpośrednio po godach weselnych wywędrować  
z mężem poza kordon3. To podjęta dopiero w XIX wieku przy udziale szkoły 
akcja germanizacyjna, którą wspierała niemiecka hierarchia Kościoła ewange-
licko-augsburskiego, tworzyła wierność ojczyznie i panującej dynastii. Wzmoc-
niła ją jeszcze obowiązkowa służba wojskowa, doprowadzając do zniszczenia 
polskiej warstwy inteligenckiej4. Wyjaśniał, że procesy te, a szczególnie zmiana 
wyznania z katolickiego na ewangelicko-augsburskie, nie oznaczały, że Mazu-
rzy nie mogą być dobrymi Polakami5. Zofia Dudzińska napisała: Odwiedzają-
cym go olsztyniakom lubił opowiadać o tym, jak to dzieckiem będąc, słuchał 
głosu ligawek przed Bożym Narodzeniem. Odzywającym się w kurpiowskich 
wsiach odpowiadały ligawki po drugiej stronie granicy, te same były tradycje  
i zwyczaje, pozostających wówczas pod zaborem rosyjskim i na pruskich Mazu-
rach, bo tu i tam żył jeden i ten sam polski lud. Już jako kilkunastoletni chłopiec 
wsłuchiwał się też w pogwarki flisaków, pławiących Pisą drewno i używającej 
tej samej gwary, co nowogrodzcy orylowie, w rozmowach ojca z przybyszami 
spod Szczytna, Niborka (Nidzica – przyp. M.N.) i Pisza6. 

Niemcy, nie czekając na ostateczną decyzję wielkich mocarstw, na konfe-
rencji paryskiej już w marcu 1919 r. rozpoczęli plebiscytową akcję agitacyjną. 
W Olsztynie, pod przewodnictwem superintendenta Kościoła ewangelicko-au-
gsburskiego Paula Hensela z Pisza, powołano organizację mającą przygotować 
ludność do plebiscytu. Hensel apelował do ludności mazurskiej: Ententa ma 
wiedzieć, że my, Mazurzy bez różnicy języka, wiary, stanu i należytości do partii 
politycznej, że wszyscy Mazurzy bez wyjątku, nie chcą należeć do Polski, po-
nieważ nie są Polakami, lecz Mazurami. 30 marca 1919 r. utworzona została 
w Królewcu „Ostdeutschen Heimatdienst”, czyli „Wschodnioniemiecka Służba 
Ojczyźniana”, której podporządkowały się inne organizacje mające pracować 
na rzecz zachowania obszarów plebiscytowych dla Prus Wschodnich. Organiza-
cja ta otrzymała duże środki finansowe, utworzyła liczną sieć mężów zaufania. 
Organizowano wiece i manifestacje, na których ludność podejmowała rezolucje 
o pozostaniu Prus Wschodnich przy Niemczech7. Zebrania, wiece i manifestacje 
odbywały się po stronie niemieckiej regularnie, za każdym razem wyrażając 
protest przeciwko pojawianiu się i ruchom wojsk polskich z grupy gen. Józefa 
Hellera na pograniczu mającym naruszać obszary nadgraniczne. W rzeczywi-
stości były to jednostki pilnujące obszarów nadgranicznych przed bolszewicką 
penetracją8.

3 H. Syska, Adam Chętnik. Działacz, pisarz, badacz Kurpiowszczyzny, Warszawa 1969, s. 117.
4 Zauważał to również J. Kurnatowski, „Zagadnienie Prus Wschodnich”, Warszawa 1925, s. 14; „Ma-
zur jest ewangelikiem, ale pobożnym; kiedy jednak podczas nabożeństwa niemieckiego kościoły są puste 
albo niezbyt pełne, to podczas nabożeństw polskich są one przepełnione” podkreśla A. Chętnik, Mazurzy 
pruscy na płaszczyźnie mazowieckiej. Studium etnograficzno-obyczajowe, Instytut Mazurski w  Olszty-
nie, Komunikat  Działu Informacji Naukowej, Seria Sztuki i Kultury nr 2, 1948, nr 4 (22), s. 72.
5 A. Chętnik, Mazurskim szlakiem, Łomża 1939, s. 9; W. Chojnacki, Mazury i Warmia 
1800–1870. Wybór źródeł, Wrocław 1959, s. XII. Jeszcze w 1890 r. w oficjalnych spisach nie-
mieckich używano określenia „Polak” i „język polski” dla mieszkańców zamieszkujących 
tereny Prus Wschodnich i język, jakim się posługiwali.
6 Z. Dudzińska, Jeden ród mazowiecki …, „Głos Olsztyński” z 18 VI 1967, nr 143, s. 4.
7 S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, Olsztyn 1997, s. 242.
8 Z. Kudrzycki, Wyniki plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu 11 lipca 1920 roku  
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Plebiscyt odbył się 11 lipca 1920 r. i nadzorowany był przez Aliancką Ko-
misję Plebiscytową, która będąc dość stronniczą, nie reagowała na agresję wo-
bec Polaków. Zastosowana propaganda podgrzała i tak już napiętą atmosferę. 
Między sąsiadami odrodziły się animozje, a zorganizowane przez Niemców 
bojówki terroryzowały zwolenników przyłączenia terenów plebiscytowych do 
Polski. Dochodziło nawet do zabójstw na tle narodowościowym. Wprowadzo-
ne procedury również promowały stronę niemiecką, pozwalały bowiem głoso-
wać osobom nie tylko mieszkającym na obszarach plebiscytowych, ale i tam 
urodzonym. W głosowaniu wzięły więc masowo udział osoby mieszkające sta-
le na terytorium Niemiec, którym władze niemieckie, zachęcając do udziału  
w głosowaniu, ułatwiały transport na terytorium Prus. 

Wydarzenia wojny 1920 r., jakie zachodziły na wschodnich obszarach 
odbudowywanej Niepodległej, miały natomiast negatywny wpływ na wyniki 
plebiscytu na Warmii i Mazurach dla strony polskiej. Działania obronne nie po-
zwalały zastosować na akcję plebiscytową podobnych środków, jakie wyłożyły 
Niemcy. Państwo polskie nie miało ani środków, ani możliwości na przewożenie 
głosujących na tereny plebiscytowe. Plebiscyt odbywał się w najbardziej niedo-
godnym dla Polski momencie jej historii. Wojska bolszewickie parły właśnie 
na Warszawę. Europa była przekonana o niechybnej klęsce nowo powstałego 
państwa. Podobną tezę głosili Niemcy na obszarach plebiscytowych, twierdząc, 
że upadek „państwa sezonowego” jest tylko kwestią czasu. 

Decyzją alianckiej komisji plebiscytowej głosujący otrzymywali dwie kar-
ty do głosowania. Jedną z napisem „Polen – Polska”, drugą „Ostpreussen – Pru-
sy Wschodnie”. Niemieckie organizacje regionalne odwoływały się do uczuć 
regionalnych, do haseł „Małej Ojczyzny”. Mówiący po polsku Mazurzy i War-
miacy, po wielowiekowej germanizacji, nie mieli silnego poczucia wspólnoty 
narodowej z Polakami. Dlatego głosując, oddawali swój głos na małą ojczyznę, 
jaką były Prusy Wschodnie, a nie na nieznaną im Polskę. Ponadto propagan-
da niemiecka kładła nacisk na pokazywanie odrębności i zacofania Polski oraz 
rozwijanie uczuć do pruskiej ojczyzny, a nie do Niemiec. Do chwili przybycia 
w lutym 1920 r. Komisji Alianckiej strona niemiecka doprowadziła do dość 
poważnego zastraszenia działaczy plebiscytowych i rozbicia polskiego ruchu 
narodowego na Mazurach9. 

W 1919 r., w czasie przygotowań do akcji plebiscytowej na Warmii i Mazu-
rach, Adam Chętnik włączył się czynnie w działania mające na celu powrót tych 
ziem do Polski.  Rozpoczął pracę uświadamiającą wśród społeczeństwa nadgra-
nicznego, chcąc wspomóc polską sprawę plebiscytową na Mazurach. Pisał, że 
Kurpie i Mazurzy pruscy z Warmiakami, to nie tylko zwykli sąsiedzi przez rów 
graniczny, to jedna jakby rodzina, to najbliżsi sobie krewniacy, to jakby siostry 
i bracia, ojcowie i matki, szwagrowie i zięciowie w jednej dużej chałupie, ścia-
nami poprzegradzanej10. Od czerwca 1919 r. podjął współpracę z Komitetem 
Mazurskim w Warszawie, na którego zlecenie prowadził szeroką akcję plebi-
scytową na pograniczu kurpiowsko-mazurskim. Pomagał emisariuszom przysy-
łanym z centrali w kolportażu prasy i odezw oraz w przemycaniu na teren Prus 
Wschodnich plebiscytowych materiałów propagandowo-uświadamiających. 

w powiatach szczycieńskim i nidzickim, „Rocznik Mazurski” 2010, t. 14, s. 66-67.
9 R. Waleszczak, Chorzele. Zarys dziejów, Chorzele 1992, s. 197-198.
10 A. Chętnik, Scalone pogranicze, Łomża 1939, s. 9.
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W tym samym miesiącu założył oddział Komitetu Mazurskiego w Nowogro-
dzie11 – i kierował nim – zadaniem którego było przygotowanie mieszkańców 
Kurpiowszczyzny do mającego się odbyć plebiscytu oraz wyjaśnienie, kim są 
mieszkańcy Mazur. Wzajemny wizerunek Polaków i Mazurów zniszczony zo-
stał bowiem w okresie okupacji. Większość żołnierzy armii niemieckiej, która  
przebywała na Kurpiowszczyźnie, miała pochodzenie mazurskie. Wykonywała 
okupacyjne, rabunkowe rozkazy dowództwa niemieckiego. Powstał więc obraz 
żołnierza niemieckiego – okupanta mówiącego po polsku i rabującego gospo-
darkę Puszczy Zielonej12. 

Organizował Chętnik wiece ludności pogranicza, mobilizował polskich na-
uczycieli do włączenia się w akcję plebiscytową. Na posiedzeniu Wydziału Ko-
mitetu Mazurskiego 7 czerwca 1919 r. ustalono, że Chętnik założy na Kurpiach 
tygodnik celem rozproszenia nieufności między ludnością  z obydwóch stron gra-
nic. Subwencji miesięcznej udziela się 4.500 marek na razie na pięć miesięcy13.  
Zadaniem Adama Chętnika, postawionym na tym samym zebraniu, było wyszu-
kanie mężów zaufania w miejscowościach przygranicznych oraz sporządzenie 
spisu posterunków granicznych14. Poruszono również kwestię opublikowania 
kilku druków, jak również sporządzenia spisu miejscowości na Mazowszu i słow-
nika gwary mazurskiej. Podniesiono również konieczność wydania przewodnika 
po Mazowszu Pruskim15. Na kolejnym posiedzeniu Komitetu – 13 czerwca –  po-
nownie omawiano kwestię wydawania przez Chętnika pisma16. 

Wypełniając zobowiązania podjęte wobec Komitetu Plebiscytowego, założył 
i redagował wraz z żoną Zofią dwutygodnik „Goniec Pograniczny”, wydawany 
w latach 1920–1923. Początkowo pismo było organem Komitetu Plebiscyto-
wego, a po jego rozwiązaniu redagował je samodzielnie. Redakcja mieściła się  
w domu Chętników w Nowogrodzie, a druk odbywał się w Warszawie. Przesła-
niem „Gońca” – kolportowanego nie tylko w rejonie pogranicza kurpiowskiego, 
ale także poza Działdowo i obszar Suwalszczyzny – było propagowanie jedności 
ziem przygranicznych. Pismo zamieszczało odezwy, programy, zawiadomienia o 
organizowanych spotkaniach i manifestacjach, odczytach czy zbiórce pieniędzy 
na cele plebiscytowe. To na jego łamach, pod pseudonimem T. Kurp,  zamieścił 
znany w II Rzeczypospolitej wiersz zaczynający się słowami:

11 S. Pajka, O życiu i twórczości Adama Chętnika – kilka przypomnień i refleksji, „Zeszyty Nauko-
we Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1990, nr 4, s. 204. Wyjaśniając powstanie Komite-
tu, pisał: „Zadaniem tej placówki było unormowanie całokształtu stosunków gospodarczo-kultu-
ralnych i politycznych na całym pograniczu Prus, a przede wszystkim na Kurpiach, gdzie ludność, 
najwięcej pokrewna Mazurom, była z nimi w ciągłych stosunkach sąsiedzkich, a które to stosunki, 
sztucznie skłócone w ostatnie lata przez Niemców, trzeba było naprawić” [w:] A. Chętnik, Mazur-
skim szlakiem, Łomża  1939, s. 221.
12 A. Chętnik, Warunki gospodarczo-kulturalne na pograniczu kurpiowsko-mazurskim, Łomża 1927, s. 118.
13 Protokół z zebrania Wydziału Komitetu Mazurskiego w Warszawie z 7 VI 1919 r., Plebiscyty na War-
mii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, red. P. Stawecki i W. Wrzesiński, Olsztyn 1986, s. 51.
14 Zadanie to wynika z protokołu zebrania Wydziału Komitetu Mazurskiego z 17 VI 1919 r., 
„Plebiscyty na Warmii…”, s. 41.
15 Wydaje się, że w tym wypadku chodziło o „Ilustrowany przewodnik po Mazurach” autorstwa Mie-
czysława Orłowicza, który został jednak ostatecznie wydrukowany dopiero w 1923 r. we Lwowie.
16 Protokół posiedzenia Komitetu Przedplebiscytowego z 13 VI 1919 r, odbytego w biurze 
Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej,  „Plebiscyty na Warmii…, s. 53.
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Kurp i Mazur to dwa braty,
Choć się znają, jak przez kraty,
Chociaż dzielą ich granice
Jednej ziemi to dziedzice17.

Dnia 2 lutego 1920 r. A. Chętnik brał udział w posiedzeniu Komisji Wyko-
nawczej Komitetu Mazurskiego w Warszawie z udziałem między innymi: prezesa 
Komitetu biskupa Juliusza Burschego, Adama Uziębły, inż. Kanii, Mieczysława 
Czerwińskiego, Kazimierza Popiela, Stanisława Zielińskiego, posła Władysława 
Herza, Ewalda Lodwicha, Fryderyka Leyka i kapitana Adama Dobrodzickiego. 
Na posiedzeniu zastanawiano się nad sprawą nakręcenia filmu agitacyjnego na 
rzecz plebiscytu. Został powołany specjalny Komitet pod przewodnictwem Stani-
sławy Wysockiej, w którego pracę zaangażowali się też znani pisarze: Stefan Że-
romski i Andrzej Strug oraz aktorzy: Aleksander Zalwerowicz, Tadeusz Frenkiel, 
Kazimierz Kamiński, Jerzy Jaszczołt Sulima oraz wielu dekoratorów, malarzy 
i rzeźbiarzy. Film miał pokazać lepszą stronę Rzeczypospolitej, jej osiągnięcia, 
potęgę gospodarczą, społeczną i militarną. Scenariusz filmu miał być oparty na 
książkach Ignacego Maciejowskiego (Sewera) Dla świętej ziemi i Bolesława Pru-
sa Placówka. Do jego realizacji nigdy jednak nie doszło18.

Chętnik nawiązał współpracę z wychodzącym w Szczytnie pod redakcją Kazi-
mierza Jaroszyka „Mazurem”, który w okresie plebiscytowym odegrał ogromną rolę 
w pozyskiwaniu ludności mazurskiej dla Polski. Na jego łamach w 1920 r. opubli-
kował kilka artykułów namawiających do głosowania za Polską. Kolejnym czasopi-
smem, z którym współpracował, była „Gazeta Mazurska” wydawana w Działdowie 
pod redakcją pastora Feliksa Gloeha, a następnie Emilię Sukertową-Biedrawinę, zało-
żona przez Zrzeszenie Plebiscytowe Ewangelików Polaków. Obie gazety współdzia-
łały z Komitetem Mazurskim, propagując jedność Mazurów z Polakami19.

Do akcji plebiscytowej włączył Chętnik „Związek Puszczański” zorganizo-
wany w 1919 r. przy współudziale znanych działaczy kurpiowskich: Józefa So-
biecha i ks. Józefa Michnikowskiego z Kadzidła, Aleksandra Stefensa z Łączek, 
ks. Andrzeja Krysiaka z Chorzel i ks. Błażeja Pszczółkowskiego z Myszyńca. 
Była to organizacja podkreślająca swój apolityczny charakter, dążąca do roz-
wiązania spraw społeczno-gospodarczych i kulturalnych Kurpi i pogranicza. 
Wiosną i latem 1920 r. działalność Związku prowadzona na Kurpiowszczyźnie 
została całkowicie podporządkowana sprawom plebiscytowym20.

17 A. Chętnik, Mazurzy pruscy… s. 81; T. Kurp (A. Chętnik), Kurp i Mazur, „Gość Pusz-
czański” 1919, nr 12–13,  s. 5.
18 Sprawozdanie z zebrania Komisji Wykonawczej Komitetu Mazurskiego w Warszawie  
z 4 II 1920 r., omawiającego sprawy organizacyjne i nakręcenia filmu na rzecz ziem plebi-
scytowych,  „Plebiscyty na Warmii…”, s. 135.
19 H. Syska, Adam Chętnik…, s. 119–120; J. Judziński, Wystawa o plebiscycie na Warmii i Mazu-
rach, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1970, nr 4, s. 667; E. Sukertowa-Biedrawina, Kulisy 
wydawnicze „Gazety Mazurskiej” i „Kalendarza dla Mazurów”, „Komunikaty Mazursko-War-
mińskie” 1965, nr 3, s. 383. Pierwszy numer „Gazety Mazurskiej” nosił datę 3 XII 1922 r. i uka-
zał się na uroczystość otwarcia Mazurskiego Domu Ludowego w Działdowie.
20 J. Kijowski, Działalność Adama Chętnika na pograniczu mazursko-kurpiowskim, [w:] 
Migracja ludności pogranicza mazursko-kurpiowskiego w XIX i XX wieku, praca zbiorowa 
pod red. Janusza Gołoty, Ostrołęka–Olsztyn 2008, s. 151.
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Na zjeździe prowadzonym przez ks. J. Michnikowskiego, który odbył się 
28 marca, A. Chętnik referował sprawy plebiscytowe. Z jego inicjatywy przyję-
to uchwałę protestującą przeciwko niemieckim gwałtom oraz żądano usunięcia  
z terenów plebiscytowych brutalnych wobec Mazurów oddziałów wojskowych  
i policyjnych, jak też urzędników niemieckich. Wzywano do prewencyjnego użycia 
wojska w celu niesienia pomocy prześladowanym rodakom21. Kolejny wiec, prowa-
dzony przez redaktora „Gazety Łomżyńskiej” Międzybłockiego, odbył się 11 kwietnia  
w Łomży. Chętnik przedstawiony na nim został jako mąż zaufania Komitetu Mazur-
skiego22. Kilka dni później, 15 kwietnia, odbył się kolejny wiec we wsi Zbójna, prowa-
dzony przez miejscowego nauczyciela23. Tego samego dnia w Łomży odbyło się w sali 
Sejmiku Powiatowego zebranie organizacyjne powołujące Łomżyński Komitet Plebi-
scytowy, na którym Chętnik został wybrany do Komitetu Wykonawczego24. Na przeło-
mie czerwca i lipca, otrzymując pomoc lokalnych działaczy społecznych, zorganizował 
Chętnik kolejne wiece. Przy współpracy proboszcza z Chorzel ks. Andrzeja Krysiaka  
6 czerwca odbyła się zabawa w lesie w Chorzelach (Przątalina), […] czysty dochód z tej 
zabawy przeznaczono na cele plebiscytu na Mazurach. Na zabawę zaproszono też Ma-
zurów. Około 30 ludzi wybrało się do Polski. Na granicy Niemcy rewidowali nas w brud-
nych kątach aż do koszuli, lecz na polskiej ziemi policja i wojsko przyjęli nas uprzejmie  
i grzecznie […]. Przemawiali do nas wyżsi przedstawiciele Polski wyrażając nadzieję, że 
Mazury będą polskie. Przemawiał również Czesław Wycech, nauczyciel z Cyku (przy-
szły marszałek Sejmu w PRL) i Władysław Horoch, nauczyciel z Dąbrów. W innych 
miejscowościach (Czarnia, Wolkowe, Zbójna) głos zabrali kolejni zaproszeni przedsta-
wiciele: Władysław Konopański, Henryk Tułodziecki i Jan Zwarycz. Na wiecach i na 
łamach prasy zachęcano do dokonywania wpłat pieniężnych na cele plebiscytowe25. 

Na wiec w Łysych zwołany na 20 czerwca 1920 r. przez „Związek Pusz-
czański” przybyło z terenu Kurpiowszczyzny ok. 15 tysięcy ludzi. Zebrani 
postanowili przedstawić opinii publicznej rezolucję o nieprawidłowościach  
w sprawie plebiscytu na Mazurach. Apelowali do przedstawicieli Wielkiej 
Brytanii, której wojska pilnowały porządku na terenach plebiscytowych, o za-
chowanie obiektywizmu i nieprowadzenie stronniczej polityki proniemieckiej, 
pozwalającej bojówkom niemieckim na bezkarnie bicie działaczy mazurskich 
zaangażowanych w prace plebiscytowe po stronie polskiej26.

Ostatecznie plebiscyt zakończył się przegraną sprawy polskiej. Za przy-
należnością do Polski głosowało w okręgu olsztyńskim tylko 7980 osób, a za 
przynależnością do Niemiec opowiedziały się ponad 363 tys. jego mieszkań-
ców. W okręgu kwidzyńskim było to odpowiednio 7948 i prawie 98 tys. głosów. 
Opcja polska uzyskała w sumie 3,4% uprawnionych głosów. Tylko trzy wsie 

21 Uchwała Kurpiów w sprawie plebiscytu mazurskiego, „Goniec Pograniczny” z 16 IV 
1920 r., nr 9–10, s. 3–4.
22 Wiec w Łomży, „Goniec Pograniczny” z 28 IV 1920 r., nr 11–12, s. 2.
23 Wiec w Zbójnie, gm. Gawrychy, pow. Kolno, „Goniec Pograniczny” z 28 IV 1920 r., nr 11–12, s. 2.
24 Łomżyński Komitet Plebiscytowy, „Goniec Pograniczny” z 28 IV 1920 r., nr 11–12, s. 2-3.
25 Nadsyłajcie ofiary na fundusz plebiscytowy – na rzecz Komitetu Mazurskiego. Czytaj-
cie i rozpowszechniajcie „Gońca Pogranicznego”. Pamiętajcie że Prusy Wschodnie, to nasza 
odwieczna ziemia polska. Taki tekst zamieszczał A. Chętnik w redagowanej przez siebie 
prasie. M.in. vide: „Goniec Pograniczny” z 25 III 1920 r., nr 8, s. 2; H. Syska, Scalone pogra-
nicze, Warszawa 1975, s. 151; R. Waleszczak, Chorzele. Zarys dziejów, Chorzele 1992, s.197.
26 A. Chętnik, Rezolucja Kurpiów, „Goniec Pograniczny”, 1920, nr 19-20, s. 4.
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mazurskie powiatu ostródzkiego: Groszki, Napromek i Lubsztynek i cztery wsi 
na Powiślu: Bursztych, Janowo, Małe Pólko, Nowe Lignawy i Kramrowo, zo-
stały przyłączone do Polski. Taki wynik był dla A. Chętnika dość bolesny, ale 
w dalszym ciągu działał na rzecz utrzymania polskości tych ziem i powrotu ich 
do Macierzy.

Przegrana spowodowała niemieckie represje wobec aktywnych polskich 
działaczy plebiscytowych. Wielu z nich musiało uciekać do Polski, aby chro-
nić swoje życie. Chętnik pomagał w nielegalnym przekroczeniu granicy m.in. 
redaktorowi „Mazura” ze Szczytna  Kazimierzowi Jaroszykowi i aptekarzowi  
z Wielbarka Michałowi Beckerowi. W Nowogrodzie udzielił pomocy w osiedle-
niu się 46 zagrożonym aresztowaniem Mazurom-katolików, a znanemu działa-
czowi z okolic Szczytna Karolowi Pentowskiemu zapewnił pracę w Biurze Odbu-
dowy w Kolnie, (potem pracował on w różnych instytucjach w kraju, by krótko 
przed wojną otrzymać pracę magazyniera w Warszawie)27.

Z inicjatywy Chętnika przetoczyła się przez Kurpie szeroka akcja protestacyjna 
przeciw niemieckim represjom wobec osób zaangażowanych w polską opcję i fał-
szerstwom plebiscytowym. Nie miał wątpliwości, że należy w dalszym ciągu pamię-
tać o braciach Mazurach oddzielonych sztuczną granicą. Po zawieszeniu wydawania 
„Gońca Pogranicznego”, 8 września 1922 r. ukazał się pierwszy numer nowego pisma 
„Dzwon znad Narwi”, w którym ponownie podnosił kwestię antypolskiej polityki  
w Prusach, kończąc artykuł stwierdzeniem: Obowiązkiem naszym jako mieszkańców 
pogranicza […] jest przeciwstawić się robocie niemieckiej, tworzyć wał ochronny 
przeciw prusactwu i nie dać zniemczyć Mazurów pruskich28. W wydanej w 1924 r. 
książce Kurpie pisał: Mazurów nie można skazać na zagładę, nie można pozwolić na 
to, by synowie dawnej mazowieckiej ziemi polskiej, wychowywani byli na jej wrogów29. 
Stale podkreślał potrzebę wszechstronnej pracy gospodarczej i kulturalno-oświatowej 
na pograniczu kurpiowsko-mazurskim, pomocy Mazurom w budowaniu ich oświaty  
i czytelnictwa, a tym samym umocnienia polskości nad Bałtykiem30.

Wiele błędów, które odbiły się negatywnie w trakcie głosowania, popełni-
ła też polska administracja i jej przedstawiciele na obszarach plebiscytowych. 
Znany działacz plebiscytowy, członek Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego 
Adam Uziębło z goryczą notował w swoim pamiętniku: po rozbiciu bolszewi-
ków […] znalazłem się znów w Warszawie i zetknąłem ze sprawą likwidacji 
akcji plebiscytowej. […] Przeprowadzono ją mechanicznie, bezwzględnie, nisz-
cząc wszystko, co mogło służyć za punkt oparcia naszej przyszłej pracy na Ma-
zurach. Próżne były wysiłki księdza Burschego, próżne starania Pawła Gettla, 
Jerzego Kurnatowskiego i wielu innych. Biurokracja zrobiła swoje. Wytępiła 
wszystko, co mogła i zniszczyła nawet zalążki przyszłości31. 

W dniu 25 czerwca 1922 r. zorganizował  Chętnik w lesie jednaczewskim 
wielki wiec patriotyczny z okazji odsłonięcia pomnika bohatera Kurpiów Sta-
cha Konwy, który zgromadził około 10 tys. ludzi z powiatów: ostrołęckiego, 
łomżyńskiego, kolneńskiego i przasnyskiego. W uroczystościach uczestniczyła 
też delegacja Mazurów, która nielegalnie przekroczyła zieloną granicę. Ogrom-

27 E. Sukertowa-Biedrawina, Dawno i niedawno, Olsztyn 1965, s. 93.
28 A. Chętnik, Wielka zdrada na Pograniczu Prus Wschodnich, „Dzwon znad Narwi” z 8 IX 1922 r., nr 1, s. 1.
29 A. Chętnik, Kurpie, Kraków 1924, s. 133.
30 A. Chętnik, Kurpie …, s. 133.
31 A. Uziębło, Walka o Mazury, „Niepodległość” 1939, z. 2 (52), t. 19, s. 288.
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nie wzruszeni manifestowali swoje przywiązanie do Polski. Na spotkanie przy-
był znany działacz mazurski, były prezes Mazurskiego Związku Ludowego 
Fryderyk Mirosław Leyk, który wspominał, jak z Chętnikiem uciekali policji 
niemieckiej w Olsztynie oraz o ulotkach kolportowanych za kordon pruski, któ-
re utrzymywały Mazurów w ich polskości.32.

W 1923 r. na wniosek Komitetu Mazurskiego za swoją pracą na rzecz plebi-
scytu na Warmii i Mazurach oraz działalność na pograniczu kurpiowsko-mazurskim 
Chętnik został odznaczony przez Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego 
ustanowionym w czerwcu 1923 r. najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych – 
Złotym Krzyżem Zasługi33 oraz – w trakcie wizyty prezydenta S. Wojciechowskie-
go w Łomży – Krzyżem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta”34.

W 1926 r. zakończyła się praca Sejmu I kadencji i Adama Chętnika jako posła. Po-
dejmowana przez niego działalność poselska miała na celu głównie rozwiązanie pilnych 
spraw Kurpiowszczyzny. Składał wnioski o stworzenie dogodnych warunków kredy-
towych i materiałowych pozwalających na szybką odbudowę zniszczonych w czasie 
okupacji zabudowań, o przeprowadzenie klasyfikacji i scalenia gruntów, o przesiedlenie 
Kurpiów na tereny o lepszych glebach. Działania te miały podnieść warunki gospodar-
cze i zniwelować różnice, jakie istniały pomiędzy jedną a drugą stroną pogranicza35.

W 1927 r. otrzymał z Kancelarii Sejmu i Senatu zapytanie, czy mógłby 
rozważyć propozycję dalszej pracy propagandowej na pograniczu mazurskim. 
Po krótkim wahaniu zdecydował się na nią, otrzymując na ten cel część fun-
duszy pozostałych z Komitetu Plebiscytowego. 7 listopada 1927 r. przedstawił 
Wojciechowi Trąmpczyńskiemu, marszałkowi Senatu I kadencji, plan pracy na 
pograniczu Prus Wschodnich, którego realizacja oparta była na działaczach Od-
działu Kurpiowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Stacji Nauko-
wo-Badawczej Towarzystwa Naukowego Płockiego, Muzeum Kurpiowskiego 
w Nowogrodzie oraz osób społecznie zaangażowanych (dyr. Kasy Komunalnej 
w Łomży Romuald Bielecki, czy znany adwokat łomżyński Stanisław Kurcy-
usz). Praca miała polegać m.in. na odnowieniu kontaktów z dawnymi współpra-
cownikami i przyjaciółmi sprawy polskiej w Prusach, wydawaniu prasy, druków 
ulotnych, pocztówek i ustaleniu dróg ich kolportażu, rejestracji uciekinierów  
z Prus i pomocy w ich urządzeniu, organizacji kolonii letnich i wycieczek po 
Polsce dla Mazurów, organizacji uroczystości nad granicą z udziałem Mazurów, 
prowadzeniu odczytów i pogadanek uświadamiających dla Polaków36. 

32 H. Czernekowa, „Nie byłbym tym-kim jestem”, [w:] Adam Chętnik  a współczesne bada-
nia kultury wsi polskiej. Materiały z sesji kurpiowskiej Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego, Łomża–Marianowo–Nowogród 21–23 września 1984, red. nauk. Mirosława Drozd
-Piasecka, Warszawa 1988,  s. 279–280.
33 Pismo kierownika Muzeum w Łomży z 26 V 1964 r. do dyrekcji Muzeum Okręgowego w Bia-
łymstoku – dane personalne Adama Chętnika, mps, Arch, rodziny Chętników, bez paginacji.
34 Pismo kierownika Muzeum w Łomży z 26 V 1964 r. do dyrekcji Muzeum Okręgowego 
w Białymstoku – dane personalne Adama Chętnika, Arch. rodziny Chętników, mps, bez 
paginacji; Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski w Łomży i Zambrowie, „Ga-
zeta Łomżyńska” z 11 X 1923 r., s. 1.
35 A. Chętnik, Praca oświatowo-kulturalna i plany polityczno-gospodarcze na pograniczu 
VIa, mps, Arch. rodziny Chętników, s. 2.
36 A. Chętnik, Akcja działalności i propagandy polskiej po nieudanym plebiscycie na Mazu-
rach Pruskich, mps, Arch. rodziny Chętników, s. 1–2.
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Tuż przed wybuchem wojny w 1939 r. wydał w Łomży – jako tom VI serii 
Biblioteki Dobrych Książek – pracę pod tytułem Mazurskim szlakiem, w której 
zauważał, że książka ta pisana też jest nie tylko piórem i zwykłym atramentem, 
ale z domieszką krwi serdecznej, tej naszej z pogranicza37. Jak trafnie zauważył 
Henryk Syska, jest ona podsumowaniem dążeń życiowych Chętnika do scale-
nia pogranicza. Większa część nakładu, jako książki antyniemieckiej, została 
zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej, a sam Chętnik znalazł 
się na liście wrogów niemieckich władz okupacyjnych. Unikając aresztowania, 
wyjechał z Nowogrodu i zamieszkiwał w podwarszawskich miejscowościach 
i samej Warszawie pod przybranym nazwiskiem Antoniego Chojnowskiego38.

W okresie okupacyjnym Ziemie Zabrane (ZZ) przez III Rzeszę i obszar 
Ziem Postulowanych (ZP), mających po wojnie być przyłączonymi do Państwa 
Polskiego, zostały przez organy polskiej podziemnej administracji podzielo-
ne na referaty terytorialne, na których czele stali referenci terenowi. Obszar 
Ziem Postulowanych planowano podzielić na sześć referatów terenowych, które 
otrzymały symbole od VI A do VI F. Według badaczy tematu nie wszystkie zo-
stały utworzone, jak też nie wiadomo do końca, jakie tereny obejmowały swoją 
pracą. Zachowane materiały archiwalne pozwalają na określenie przynależności 
terytorialnej dla referatu VI A – Dolny Śląsk i VI D – Warmia i Mazury39. Re-
ferat terenowy Ziem Postulowanych (ter VI) został zorganizowany na początku 
1943 r. Nie udało się ustalić, kto był jego kierownikiem. Według A. Chętnika re-
ferat podzielony był na trzy wydziały: organizacyjny, naukowo-badawczy i in-
formacyjny. Zatrudniał kilkanaście osób, z których kilku wypłacano częściową 
lub pełną pensję, otrzymując na ten cel od 3 do 5 tys. zł miesięcznie. Kurierom, 
przyjeżdżającym do Warszawy raz na dwa miesiące, zwracano koszty podróży 
i tygodniowy pobyt w mieście40. Do zadań referatu VI należało nawiązanie sta-
łego kontaktu z terenem, prowadzenie pracy wyjaśniającej i uświadamiającej 
miejscowej ludności, że obszary te w przyszłości będą należały do Polski. Re-
ferat przygotowywał oraz kolportował druki i prasę na obszary przygraniczne. 
Ważnym zadaniem było opracowywanie raportów mających przedstawić wa-
runki społeczno-polityczne i gospodarcze panujące na obszarze Prus Wschod-
nich od września 1939 do marca 1943 r41.

Według sprawozdania Wydziału Informacyjnego Sekcji Zachodniej De-
partamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP z 10 marca 1943 r. już 
wówczas nawiązano kontakt z terenem przez […] grupę regionalno-społeczną. 
Trwa montowanie sieci informacyjnej42. W czerwcu 1943 r. Adam Chętnik ps. 

37 A. Chętnik, Mazurskim szlakiem, Łomża 1939, s. 11.
38 M. Pokropek. Adam Chętnik-życie i praca (1885–1967), [w:] Adam Chętnik a współczesne …, s. 134.
39 Raporty z ziem wcielonych do III Rzeszy (1942–1944), pod red. Zbigniewa Mazura, Alek-
sandry Pietrowicz, Marii Rutkowskiej, Poznań 2004, s. XXIV.
40 A. Chętnik, Praca oświatowo-kulturalna …, s. 6. Według autorów opracowania „Raporty 
z ziem wcielonych do III Rzeszy (1942–1944)” pod red. Zbigniewa Mazura, Aleksandry Pie-
trowicz, Marii Rutkowskiej, Poznań 2004, Warmia i Mazury nosiły nr VID, według Chęt-
nika natomiast nr VIA.
41 A. Chętnik, Praca oświatowo-kulturalna …, s. 6–7; Raporty z ziem …, s. XXX; Autorzy 
opracowania nie dotarli do materiałów określających pełny skład osobowy referatów.
42 AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj (dalej: DRK), sygn. 202/III-148, Sprawozdanie Wy-
działu S.I. (Informacyjnego) za okres do 10 VIII 1943 r., k. 308.
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„Kurpik” zostaje wyznaczony na referenta informacyjnego referatu VI D War-
mia i Mazury. Swoją pracę terenową oparł na działaczach powstałego w 1941 r. 
Związku Mazursko-Kurpiowskiego (m.in. Emilia Sukertowa-Biedrawina i Boh-
dan Wilamowski, członek tajnego Związku Mazurów), będącego kontynuacją 
Związku Puszczańskiego43. Według osobistych notatek Chętnika odbył kilka 
podróży na obszar pogranicza pruskiego, gdzie kontaktował się z przedstawi-
cielami Mazurów i robotnikami przymusowymi. Zabiegał o utworzenie Kur-
piowsko-Mazurskiego Korpusu Ochrony Pogranicza mającego chronić pogra-
nicze od rabunków i wystąpień „niepoczytalnych osób” oraz chaosu. Twierdził 
bowiem, że  w przyszłości tak ziemia i majątki należeć będą do nas, dostaną się 
nam, więc trzeba je chronić raczej od zniszczenia. Robotników przymusowych w 
Prusach […] starać się choć część zatrzymać w terenie, do wstąpienia naszych 
wojsk44. Pierwszy meldunek sytuacyjny przedstawiony przez Chętnika centrala 
otrzymała na początku sierpnia 1943 r45.

Zakończenie II wojny światowej spełniło marzenie Adama Chętnika o po-
łączeniu Kurpiowszczyzny z Mazurami, Polski z Prusami Wschodnimi. Kiedy 
sytuacja historyczna pogranicza kurpiowsko-mazurskiego zmieniła się, poświę-
cił sprawom mazurskim wiele miejsca w swoich powojennych publikacjach. 
Współpracując z Instytutem Mazurskim w Olsztynie oraz Ministerstwem Ziem 
Odzyskanych, starał się przybliżyć i omówić specyfikę tych ziem i ludzi od wie-
ków ją zamieszkujących. W 1948 r. ukazała się w Olsztynie praca p.t. „Mazurzy 
pruscy na płaszczyźnie mazowieckiej”, w której zamieścił znamienne słowa:  
W ziemię mazursko-pruską wsiąkł od wieków pot znoju naszych pierwszych 
kolonistów-rolników, oraz krew naszych rycerzy, broniących tej ziemi i naszej 
kultury przed gwałtem i grabieżą. […] słowa »granica pruska« – z obu jej stron 
– winna już iść w wieczną niepamięć!46.

Na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej, Rada Państwa uchwałą z 3 kwietnia 1986 r. nadała Adamowi Chętnikowi 
„Medal Rodła”, który był przyznawany za zasługi na rzecz zachowania polskiej 
świadomości narodowej i kulturalnej oraz w walce o prawa Polaków na terenach 

43 A. Chętnik, Praca oświatowo-kulturalna …, s. 10; Według kontroli budżetowej Sekcji Zachod-
niej za styczeń–luty i marzec–kwiecień 1944 r. Związek Mazursko-Kurpiowski wymieniany jest 
jako organizacja otrzymująca subwencję na swoją działalność. Vide: A. Pietrowicz, Sekcja Za-
chodnia Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP-zarys struktury organizacyjnej 
i działalności (wrzesień 1942 – lipiec 1944 r.), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 2(8), s. 281.
44 A. Chętnik, Praca oświatowo-kulturalna …, s. 10–11. Chętnik uważał, że po wojnie do-
kona się przymusowego wysiedlenia ludności niemieckiej z Prus Wschodnich, a „wszelką 
policję niemiecką, szpiclów itp. tępimy bezlitośnie. […] kierujemy do obozów karnych lub 
wysiedlamy stopniowo wszystką niemiecką inteligencję, nauczycieli, adwokatów itp., a na 
ostatku kupców, przemysłowców, rzemieślników”. Uważał, że na tereny opuszczone przez 
Niemców należy w pierwszej kolejności przesiedlić 40–50% społeczeństwa Kurpiowsz-
czyzny jako osadników. Mazurów, według Chętnika, należy pozostawić na zajmowanych 
przez nich gospodarstwach i stanowiskach.
45 AAN, DRK, sygn. 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 roku Wydziału S.I.,  
s. 252; A. Chętnik, Praca oświatowo-kulturalna …, s. 10; Raporty …, s. XXXI.
46 A. Chętnik, Mazurzy pruscy na płaszczyźnie mazowieckiej. Studium etnograficzno-oby-
czajowe, Instytut Mazurski  w  Olsztynie, Komunikat Działu Informacji Naukowej, Seria 
Sztuki i Kultury nr 2, 1948, nr 4 (22), s. 81.



75Adam Chętnik i kwestia polskości pogranicza kurpiowsko-mazurskiego 

należących przed II wojną światową do III Rzeszy. Medal – 13 czerwca 1986 r. 
na XIX Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej, z rąk członka Rady Państwa prof. Kazimierza Secomskiego – odebrała 
żona Adama Chętnika Jadwiga47.

 Konstatując, można stwierdzić, że działania podejmowane przez Adama 
Chętnika na rzecz pojednania kurpiowsko-mazurskiego w okresie międzywo-
jennym nie przyniosły oczekiwanego przez niego efektu. Jednak jego zaangażo-
wanie i praca w różnych instytucjach i organizacjach w okresie plebiscytowym 
dały podstawę pod dalsze przedsięwzięcia mające na celu zachowanie języka 
polskiego na obszarze Prus Wschodnich i zrozumienia Mazurów na obszarze 
Kurpiowszczyzny. W okresie okupacji, z ramienia Państwa Podziemnego, pro-
wadził badania, które miały pomóc polskim władzom przejmującym od Niem-
ców tereny Prus Wschodnich w ich ponownym szybkim zagospodarowaniu  
i zespoleniu z państwem polskim. 
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Streszczenie

Decyzją traktatu wersalskiego z 1919 r. na Warmii i Mazurach miał zostać 
przeprowadzony plebiscyt mający określić przynależność spornych terenów do 
Polski lub Niemiec. Odbył się 11 lipca 1920r., w najmniej pożądanym dla Pol-
ski czasie, bowiem do Warszawy zbliżały się już wojska bolszewickie. Niemcy 
oparli swoją propagandę plebiscytową na podkreśleniu tymczasowości polskiej 
państwowości, budowaniu świadomości „małej ojczyzny” pruskiej oraz strasze-
niu polskim katolicyzmem. Plebiscyt przyniósł całkowitą klęskę polskiej racji 
stanu. Tylko 3,4% ludności zagłosowało za przynależnością do Polski. Adam 
Chętnik, znany działacz Kurpiowszczyzny, zaangażowany był przez cały okres 
międzywojenny w działania zmierzające do uświadomienia pogranicza kur-
piowsko-mazurskiego i pokazania historycznych i kulturalno-gospodarczych 
powiązań terenów położonych po jednej i drugiej stronie granicy. W później-
szym czasie, już po plebiscycie, wyjaśniał że „Mazur–ewangelik” jest takim 
samym Polakiem, jak Polak–katolik. Profetycznie głosił, że w przyszłości Prusy 
Wschodnie będą należały do Polski.

Słowa kluczowe: Adam Chętnik, Warmia i Mazury, plebiscyt, pogranicze kur-
piowsko-mazurskie.





 Stanisław pajka
Związek Kurpiów

Kurpie były centrum świata dla Henryka Syski  
(1920–2000)

Z pewnością po każdym człowieku zostają, choćby tylko w kręgu najbliż-
szych, jakieś ślady pamięci. Zaś o takich ludziach, jak Henryk Syska, można 
zasadnie powiedzieć, parafrazując Horacego, nie wszystek umarł. Pozostawił 
po sobie ogromny dorobek twórczy. Przed kilkunastoma laty wydałem dość ob-
szerną monografię o jego życiu i twórczości1. Wpisał się na trwałe w dzieje 
kultury ogólnonarodowej, a szczególnie w historię piśmiennictwa  swojej małej 
kurpiowskiej Ojczyzny – Puszczy Białej i Zielonej. Zanim przejdę do tematu 
zapowiadanego w tytule, najpierw kilka  przypomnień o  drodze  życia pisarza. 

Rodzina
Henryk Syska urodził się 4 marca 1920 r. w zaścianku szlacheckim w Da-

miętach  gm. Goworowo, w południowej części powiatu ostrołęckiego, dokąd  
przenieśli się jego rodzice pod koniec i wojny światowej. Wychowywał się 
w wielodzietnej rodzinie chłopskiej, liczącej 9-cioro rodzeństwa, z  którego tro-
je zmarło. Syskowie posiadali zaledwie 5 morgów ziemi. Niełatwo więc było 
przyodziać i wyżywić tak liczną rodzinę. W owym okresie przeludnienia wsi 
brakowało często pracy. Nierzadko oszczędzano na chlebie. Wspominając  dzie-
ciństwo w jednej ze swoich opowieści, autor wyznaje: Nie mieliśmy krowy, bo 
nie było jej za co kupić. Ta sytuacja upokarzała mnie. Oni, koledzy, mają krowy, 
konie, są bogaci, co dzień piją świeże mleko (tak sobie przynajmniej wyobra-
żałem). Nadchodzi wieczór, pora szykować kolację. Gdyby tak chociaż kwarta 
mleka na sześcioro gęb. Gdyby tak choć odciąganego2.

Twarde życie rodzinne nie dawało  zbyt wiele ciepła i serdeczności. Klimat 
rodzinny nie dostarczał  też w tej sytuacji podniet do kształtowania szerszych hory-
zontów myślowych. Rodzice byli właściwie analfabetami. W jednym z wywiadów 
autor powie: ojciec nie znosił słowa drukowanego, w myśl ówcześnie obowiązu-
jącej we wsiach zasady, że z czytania chleba  nie będzie, matka zaś swoje czyta-
nie ograniczała do książeczki do nabożeństwa.3 Warunki ówczesnego rozwoju, 
stwarzane przez najbliższe środowisko, nie zapowiadały drogi twórczej. Można 
było wróżyć przyszłemu autorowi różne drogi zawodowe, ale w żadnym wypadku  
nie literacką. A jednak stało się inaczej. Rozwój dziecka z biednej rodziny 
kształtował się jakby wbrew wszystkiemu, co wynikało z jego pochodzenia.

1 S. Pajka, Koleinami życia i twórczości Henryka Syski, Ostrołęka 1985.
2 H. Syska, Dwie mile od Różana, Warszawa 1955, s. 29.
3 Erem, Henryk Syska i jego twórczość, „Nasza Wieś” 1973, nr 21, s. 4.
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edukacja
Przez pierwsze 4 lata uczył się w małej jednoklasowej szkole w rodzinnej wsi 

– w Damiętach. Tu po raz pierwszy usłyszał o Adamie Chętniku. Opowiadano rów-
nież o przeszłości Kurpiów, o góralach, Zakopanem i Sabale, Janosiku i tatrzań-
skich skałach. Potem uczęszczał  do 6-klasowej Szkoły Powszechnej w Borawem, 
odległym od rodzinnej wioski o 5 km. Najbardziej lubił historię. Z zapałem po-
chłaniał książki historyczne. Podstawowe lektury stanowiły: Dzieje ojczyste Marii 
Dzierżanowskiej, Wieczory pod lipą Lucjana Siemieńskiego, Dzieje Polski w 24 
obrazach Władysława Anczyca. Słuchał uważnie czytanych głośno w klasie frag-
mentów Potopu, Krzyżaków, Pana Wołodyjowskiego, Syzyfowych prac. Szczegól-
nie książka Anczyca, zwana w skrócie 24 obrazki, wryła się w pamięć i wyobraźnię 
małego Henia. Z tej książki zapamiętał uczeń dwa  obrazki: śmierć Władysława 
Warneńczyka i walkę chłopów kurpiowskich ze Szwedami. Może właśnie w nich  
tkwi początek zamiłowania do przeszłości ziemi nadnarwiańskiej?

Warto odnotować, że już w szkole powszechnej starał się jak najwięcej czytać 
o Kurpiach. Oto co pisze na ten temat: nie opuściłem żadnej okazji, dającej mi do 
rąk książkę, czytankę, czy choćby najdroższą notatkę z życia Kurpiów nadnarwiań-
skich. Szkoda tylko, że poza popularnymi broszurkami Chętnika, inne prace wów-
czas były zgoła niedostępne4. A trudno było wówczas zaspokoić zainteresowania 
czytelnicze uczniów: Kilkadziesiąt książeczek wątpliwej wartości krążyło z rąk do 
rąk, często na lekcjach podczas wymiany książek nauczyciel nie miał czym nas ob-
dzielić – stwierdza autor w jednej ze swoich opowieści5. Ponadto już w tym czasie 
daje znać o sobie talent pisarski. Wysyła swoje pierwsze korespondencje do „Pło-
myka” i „Przeglądu Łomżyńskiego”. 

Po ukończeniu 6-klasowej Szkoły Powszechnej w Borawem – w 1933 r. – przez 
dłuższy czas Henryk Syska musiał zaniechać edukacji. Twardy los wyrobniczego dziec-
ka narzucił mu konieczność zarabiania na siebie. Najpierw zajmował się pasionką. 
Nie na ojcowskim zagonie, lecz u obcych. Potem przez cały rok terminował rzemiosło 
szewskie. Coraz lepiej opanowywał „fach”. Jednak jego zainteresowania szły w innym 
kierunku. Już w tym czasie jego myśl o własnym losie daleko odbiegała od planów ro-
dziny. Trudno się dziwić. Wprost nie wierzono, aby chłopskie dziecko mogło „wyjść na 
pany”. Czyż mogło być inaczej w biednej i wielodzietnej rodzinie Sysków? Zaintereso-
wania syna stały się przyczyną niejednej waśni rodzinnej, ale Henryk, mimo wszystko, 
podążał swoją drogą. Było w tym więcej intuicji, swoistej przekory, niż klarownego 
widzenia dalszego losu. Ale chyba owo dążenie do ścierania się z przeciwnościami i nie-
uleganie presji z zewnątrz stanowiły początek jego twórczej drogi .

Również inne elementy stawały się ważną „siłą napędową” rozwoju oso-
bowości przyszłego Pisarza. Między innymi rodzinna wieś i okolice, które 
stanowiły przed wojną ośrodek radykalnej myśli chłopskiej. Jako dorastający 
młodzieniec zetknął się z działaczami KPP, z kilkoma numerami „Czerwone-
go Sztandaru”. Poważny wpływ na dojrzewanie poglądów przyszłego pisarza 
miały również kontakty z Janem Reiffem, prezesem Powiatowego Związku 
Młodzieży Ludowej. Autor O czarne wody Narwi już po wielu latach napisze 
o nim: Zamordowali cię, razem z wielu innymi męczennikami, hitlerowscy kaci. 
Niejednemu za życia swego dałeś słowo pociechy. Tobie tylko u kresu wędrówki 
doczesnej nikt nie był w stanie posłać ratunku. Tobie też – orędowniku mło-

4 H. Syska, Dwie mile od Różana, s. 4.
5 Ibidem.
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dzieży, historycznej ziemi ostrołęckiej, zawdzięczam wyrwanie się z zabitego 
deskami zaścianka i wypłynięcie na szeroki świat. Na jasny, widny, rozległy 
świat nauki i wiedzy6.

Swoiste piętno  wycisnęła także przynależność do Koła Związku Młodzieży Ludo-
wej, do którego autor wstąpił w wieku 15 lat. Nie była to tylko formalna przynależność. 
Wciągał i innych do organizacji. W swojej wsi pełnił funkcję sekretarza koła. O tym okre-
sie pisze: Rozczytywałem się w gazetach. Sporo ich przychodziło do świetlicy. Był „Siew-
ca”, „Młoda Wieś”, „Wici”, „Gazeta Grudziądzka” i cały szereg innych. Brałem udział 
w przedstawieniach urządzanych w letniej porze, po pustych stodołach. Kilka razy do roku 
wystawiano sztuki sceniczne, np. „Krewniak z Ameryki”, „Zasadzkę”, „Dziewiąty Pa-
wilon”, „Karpackich górali”. Dużo się mówiło o walkach Kurpiów, o Stachu Konwie. 
Uczestniczyłem w zjazdach i kursach organizowanych przez Zarząd Powiatowy. Jest ich 
cała litania…Kruszewo nad Narwią, Kadzidło, Ostrołęka, Goworowo, Olszewka7.

Na początku 1938 r., dzięki stypendium otrzymanemu od Związku Młodzieży 
Ludowej, rozpoczął naukę w jednorocznej Szkole Rolniczej w Krzyżewie, w daw-
nym powiecie Łapy. W szkole interesowały go nie tylko umiejętności zawodowe, 
ale czytał również literaturę piękną, książki historyczne. Poza tym wysyłał swoje 
korespondencje do „Przysposobienia Rolniczego” i „Młodej Wsi”.

Po odbyciu nauki w Krzyżewie, jako szczęśliwy stypendysta Państwowego 
Banku Rolnego, stał się uczniem Państwowego Gimnazjum Ogrodniczego w Ur-
synowie pod Warszawą. I tu zastał go wybuch wojny w1939 r.

okupacja
Pomimo trudnych okupacyjnych dni Henryk myślał o dalszej nauce. Nadarzyła się 

po temu sposobność. Oto władze Generalnego Gubernatorstwa pozwoliły na prowadze-
nie szkół zawodowych o zawężonych programach nauczania. Na mocy tego zarządzenia 
znów otwarto szkołę w Ursynowie. Powrócili do niej dawni uczniowie. Wśród nich zna-
lazł się również Henryk Syska. Była to szkoła przesiąknięta duchem patriotycznym. Uczy-
ło w niej wielu wybitnych nauczycieli, głównie profesorów z Wyższej Szkoły Ogrodni-
czej z Poznania. Po ukończeniu Gimnazjum Ogrodniczego w Ursynowie pracował aż do 
wybuchu Powstania Warszawskiego jako laborant w Warszawskiej Izbie Rolniczej. Był 
to ważny okres w kształtowaniu się jego zainteresowań i osobowości pisarskiej. Spotkał 
tu kilku wybitnych ludzi, m. in.: prof. Jana Wilczyńskiego z Uniwersytetu Wileńskiego, 
prof. Jana Żabińskiego, wieloletniego dyrektora warszawskiego ogrodu zoologicznego. 
Poza tym dużo czytał. W jednej ze swoich książek wyznaje: Czytałem wiele, na pewno 
chaotycznie i bez wyboru. Ale też i o ten wybór było bardzo trudno. Zarówno w Damięckim 
zaścianku, jak i później podczas okupacji. Brało się to, co było pod ręką. Ma to swoją słabą 
stronę, ale i pewne wartości. Najpierw przyswoić sobie jak najwięcej wiadomości, faktów, 
później natomiast wszystko to poddać selekcji i porządkowaniu8.

Był częstym gościem antykwariatów. W tych trudnych czasach zgromadził pokaź-
ną bibliotekę domową. Posiadał m.in.: Historię demokracji polskiej Bolesława Lima-
nowskiego, Pamiętniki Jana Słomki, Żywot chłopa – działacza Franciszka Magrysia, 
Pisma i mowy oraz Okruszyny z Gręboszowa Jakuba Bojki, Mroki średniowiecza Józefa 
Putka, Pisma i mowy Wincentego Witosa,  Na drogach i  manowcach kultury ludowej 
Stanisława Pigonia, Historię chłopów polskich Aleksandra Świętochowskiego.

6 Ibidem, s. 49.
7 H. Syska, Skrzypią wrota, Warszawa 1974, s. 221.
8 Ibidem, s. 79.
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Włączył się też czynnie do ruchu oporu. Należał do „Miecza i Pługa” i AK. Wy-
stępował pod nazwiskiem Porębski. Ten konspiracyjny pseudonim, jak łatwo zauwa-
żyć, przybrał na cześć jednego ze swoich ulubionych pisarzy, społecznika, regiona-
listy Władysława Orkana. Polem ćwiczebnym były okolice Komorowa k/Warszawy. 
Zajmował się kolportażem „Chłopskiego Boju” – pisma organizacji kierowanej przez 
Jana Józefa Noska, dawnego działacza ludowego i posła na Sejm. W działalności kon-
spiracyjnej – w okolicach Łukowa – poznał Witolda Zalewskiego i Romana Bratnego. 
Konspiracji służyło również mieszkanie Henryka – przy ulicy Freta 1. Odbyło się 
w nim kilka zebrań szkoleniowych Gwardii Ludowej. Wpadali też żołnierze Batalio-
nów Chłopskich z obwodu radzymińskiego, np. Władysław Rydel, Marian Gotowiec. 
Okres powstania przeżywał w okolicach Grójca. Na początku lutego 1945 r., mając na 
uwadze zamiar podjęcia studiów wyższych, wyjechał do Lublina.

Lublin
Najpierw pełnił funkcję sekretarza Wojewódzkiego Zarządu Stronnictwa Lu-

dowego, a następnie był sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży 
Wiejskiej RP „Wici”. Pełnił też funkcję naczelnika Wojewódzkiego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk. Był członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej. Często 
jeździł w teren: przemawiał, przekonywał, był mówcą na wiecach. Obywał się bez 
kartki. Potrafił zainteresować ludzi. Jednocześnie studiował polonistykę na Uniwersy-
tecie Lubelskim. Dużo czytał, zgłębiał zasoby archiwalne. Fascynowali go przywód-
cy i działacze ruchu ludowego, np. Wincenty Witos, Tomasz Nocznicki, Jakub Bojko, 
Błażej Stolarski, Michał Kajka, Teofil Kurczak. Podziwiał ich rozległą wiedzę opartą 
na samouctwie, którą przecież przerastali często niejednego utytułowanego inteligen-
ta. A ponadto był zauroczony ich patriotyzmem i mądrością życiową.

Również w Lublinie dał się poznać jako dobrze zapowiadający się dzienni-
karz i publicysta. Między innymi redagował „Chłopski Zew”, na łamach które-
go zadebiutował wierszem pt. Rosną nasze sztandary ludowe.

Urozmaicona była skala zainteresowań początkowo ni to dziennikarza jeszcze, 
ni to pisarza, jak mówi o sobie autor na kartkach autobiograficznej książki Skrzypią 
wrota. Oto niektóre tytuły publikacji z tego okresu: Zawitał maj, Karabin, pług i pió-
ro, Lubelszczyzna – kolebka zdrowej myśli ludowej, Na święto ludowe, Ksiądz Piotr 
Ściegienny i jego złota książeczka, Jan Rak – pańszczyźniany poeta. Polska bibliografia 
literacka za rok 1944/45 odnotowała 5 publikacji Henryka Syski, a za rok 1946 – osiem. 
Swoje artykuły drukował na łamach różnych czasopism i dzienników, np.: „Zdroju”, 
„Światła”, „Gazety Lubelskiej”, „Sztandaru Ludu”, „Wsi”, „Zielonego Sztandaru”, 
„Wolnej Wiciowej Gromady”, „Dziennika Ludowego”. Publikowane artykuły podej-
mują  ważną problematykę i budzą spore zainteresowanie. Np. do szkicu Zaniarskim 
pługiem zamieszczonego w „Myśli Chłopskiej” /1947, nr 1/ życzliwie ustosunkował się 
radykalny działacz, wieloletni redaktor „Zorzy” i „Zarania” Maksymilian Malinowski.9

Henryk Syska jako dziennikarz pisał prosto, obrazowo i – co najważniejsze – od ser-
ca. W artykule Zawitał maj, z okazji zwycięstwa nad Niemcami, pisał: Hymn zwycięstwa 
gromkim echem leci hen nad wszystkie ziemie polskie. a rozległe są one, kwieciste i bogate. 
Objęły w swym zasięgu wszystkie dziedziny Piastów. Od nadbużańskich nizin, borów biało-
wieskich… Od karpackich regli, tatrzańskich wierchów… po Odrę, Nysę, prastare siedziby 
Łużyczan, Połabian, Pomorzan…, po Szczecin, Kołobrzeg, hen – po sine fale Bałtyku10.

9 Por. M. Malinowski, Historycyzm w Polsce Ludowej,  „Myśl Chłopska” 1947, nr 3.
10 „Chłopski Zew” 1948, nr 2.
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Również w Lublinie w 1946 r. wydał wspólnie z Anną Kamieńską swą 
pierwszą książkę pt. Chata Mazurska. Impulsem do powstania tej broszurkowej 
publikacji, której głównymi bohaterami byli Bogumił Labusz i Michał Kajka, 
stał się obóz studencki w Smolajnach koło Lidzbarka Warmińskiego. Przyszły 
pisarz był zafascynowany krajobrazem i historią tej ziemi. Ponadto ta pierwsza 
drobna pozycja była debiutem w zakresie problematyki warmińsko-mazurskiej. 
Najprawdopodobniej wtedy, jako 26-letni młodzieniec, nie zdawał sobie spra-
wy, że właśnie ta tematyka zajmie tak poczesne miejsce w jego twórczości.

Młody wówczas działacz i dziennikarz dobrze rozumiał nową sytuację hi-
storyczną, w jakiej znalazła się Polska Ludowa po II wojnie światowej. W po-
łowie 1946 r. pisał: Polska wciśnięta jest pomiędzy dwa buforowe, o potężnej 
dynamice, możliwościach militarnych i gospodarczych narody: Rosję radziecką 
i Niemcy. Konkurencja nasza na wymienionych odcinkach jest bardzo znikoma11. 

Henryk Syska spotkał w Lublinie liczny zastęp przyjaźnie nastawionych ludzi.  
W tym właśnie okresie na kartach swojej autobiograficznej powieści zamieści 
ciepłe słowa: W Lublinie miałem szczęście spotkać dusze wyjątkowe życzliwe, 
rozumiejące. Takie to były czasy. Bez dygnitarskiego zwyrodnienia, które wynika 
z przesytu władzy, poczucia bezkarności, przy klasycznym braku kultury12.

Jesienią 1947 r. opuścił Lublin i przeniósł się do Warszawy.

warszawa
Najpierw pracował w Bibliotece Naczelnego Komitetu Zjednoczonego 

Stronnictwa Ludowego. Później objął funkcję zastępcy redaktora naczelnego 
tygodnika społeczno-kulturalnego „Wici”, a następnie pracował w „Zielonym 
Sztandarze”, „Tygodniku Kulturalnym”. Jednocześnie podjął studia na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Dużo czasu spędzał również w archiwach i bibliotekach. 
Intensywnie przygotowywał się do wydania pierwszych publikacji. I oto w 1949 r. 
ukazały się aż 3 książki: Od Kmiotka do Zarania, Przez walkę do zwycięstwa 
i Tomasz Nocznicki – radykalny działacz chłopski. Jednocześnie, już jako autor 
trzech wydawnictw książkowych, człowiek bez reszty zaangażowany, pasowa-
ny na pisarza politycznego, znalazł się bez pracy i napotkał szereg perturbacji. 
Nie wnikając w szczegóły tej kwestii, powiedzmy tylko, iż dla Syski rozpoczę-
ły się trudne lata. Jednakże nie były one stracone. Oto w okresie 1950–1956, 
a więc w ciągu 7 lat, ukazało się 13 książek i 1 praca edytorska.

Wśród pozycji powstałych w tym czasie  są – mówiąc słowami Pisarza 
– książki-mateczniki, najbardziej istotne w całej twórczości. Należą do nich: 
Od Kmiotka do Zarania, Czerwony kasztelanic i Nad błękitną moją Narwią. 
Te publikacje wyznaczyły główne nurty zainteresowań pisarza radykalnym  
ruchem ludowym, postępowymi tradycjami narodowymi i społecznymi XIX 
i XX w. oraz problematyką regionalną. Wtedy ukształtowały się pola zaintere-
sowań, którym pozostał wierny do końca życia.

Jednocześnie w tych latach swoistej izolacji następuje u Syski silny rozwój 
zainteresowań ziemią rodzinną – Kurpiowszczyzną. Owocem owych zaintere-
sowań są takie tytuły: Na ziemi Kurpiów, Obleciałem Kurpie-Gocie, Dwie mile 
od Różana, Od Pułtuska do Myszyńca. W tym również czasie ukazała się jedna 
z najlepszych książek,  Nad błękitną moją Narwią, którą sam Pisarz nazywa 

11 „Dziennik Ludowy” 1946, nr 19. 
12 H. Syska, Skrzypią wrota, s. 70.
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„matecznikiem”. To zafascynowanie ziemią rodzinną, uczynienie jej osnową 
twórczości, jest – biorąc pod uwagę ówczesną sytuację – swoistym ewenemen-
tem. Zważmy bowiem, że lata 50. nie były łaskawe dla pisarstwa regionalnego.

Dopiero w 1956 r. tzw. przemiany październikowe otwarły przed Syską 
nowe drogi. I znów, jak dawniej w Lublinie, odezwała się w nim chęć działania. 
W 1956 r. obejmuje funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Fron-
tu Jedności Narodu Województwa Warszawskiego. Jest członkiem Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Warszawie, wchodzi w skład Plenum Wojewódzkiego 
i Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, zostaje również 
członkiem Rady Nadzorczej Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Znów działa 
na wielu polach, nie zaniedbując bynajmniej pisarstwa.

Dużą satysfakcję przyniósł autorowi rok 1959. Oto na 15-lecie Polski Ludo-
wej otrzymał nagrodę literacką województwa warszawskiego. W uzasadnieniu 
czytamy: Pisarzowi ziemi mazowieckiej, człowiekowi związanemu wszystkimi 
uczuciami i zamiłowaniami, sercem i myślą z Mazowszem, a przede wszystkim 
z ziemią kurpiowską, której poświęcił wiele powieści, opowiadań i szkiców li-
terackich13. Pomimo tak poważnego sukcesu twórczego na początku 1962 r. 
przeniósł się do Olsztyna.

olsztyn
Praca pisarska w grodzie nad Łyną przyniosła dobre rezultaty. Można  

z całą pewnością powiedzieć, iż był to intensywny okres. W tym czasie  opubli-
kował liczne książki poświęcone Warmii i Mazurom. Już po trzech latach poby-
tu w Olsztynie ukazały się Mazurskie Spotkania, które stanowiły debiut w opi-
sywaniu – mówiąc słowami Pisarza – Pruskiego Mazowsza. A potem kolejno 
przekazywał czytelnikom: Sosny mazurskiej cień, Okruchy zdarzeń, Scalone 
pogranicze i inne opracowania. Pozostał też wierny Kurpiowszczyźnie. Miesz-
kając w Olsztynie, ciągle pisał o „swoich Kurpiach”. Można tu wymienić takie 
tytuły, jak: Zamodrzała Puszcza świtem, Adam Chętnik, O czarne wody Narwi, 
Skrzypią wrota. W dziele twórczym wspomagała go żona Zosia i córka Kasia.  
Z pewnością ten harmonijny układ rodzinny wielce ułatwiał twórczość. Praco-
wał nieustannie. Tylko na kilka miesięcy przed śmiercią, złożony chorobą, prze-
rwał twórczą pracę po 60 latach. Prawie co rok wydawał taką czy inną książkę. 
Ostatnia, pt. Muzyka ojczystych drzew, ukazała się już po śmierci Pisarza. 

W sumie opublikował blisko 80 prac. Imponujący to dorobek jak na jedno 
życie i na jednego człowieka. Swoją rozległą twórczością obejmował różne krę-
gi tematyczne: od wielkich postaci ruchu ludowego, po opisy różnych zdarzeń 
i zwykłych ludzi z Mazowsza, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Obejmując ten 
ogromny dorobek twórczy, można zasadnie powiedzieć, iż był piewcą Kurpiow-
szczyzny.

Najwięcej chyba miejsca w swojej twórczości poświęcił miejscom, lu-
dziom i zdarzeniom znad Narwi, Orzyca, Orza i Rozogi. Świadczą o tym tytuły 
jego książek, np.: Nad błękitną moją Narwią, Kurpik siedzi w lesie, Na ziemi 
Kurpiów, Od Pułtuska do Myszyńca, Dwie mile od Różana, Obleciałem Kurpie-
Gocie, A w zielonej myszynieckiej, Skrzypią wrota, W dolinie Orza, Zamodrzała 
Puszcza świtem, Przez Puszczę Zieloną, Kęs rodzinnego zaścianka.

13 „Zielony Sztandar” 1959, nr 34.
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Czytając wymienione książki, łatwo zauważyć, że ich autor to nie tylko 
wytrawny pisarz świetnie operujący słowem, ale także dokumentalista-histo-
ryk. Można powiedzieć, że jego dzieła, podobnie jak Adama Chętnika, stanowią 
swoiste kompendium historii regionalnej – tej odległej i współczesnej. Nie spo-
sób zrozumieć dzieje Kurpiowszczyzny bez znajomości wspomnianych wyżej 
lektur. Można przeto śmiało powiedzieć, że Syska dołączył do grona najwięk-
szych pisarzy i dziejopisów Ziem Nadnarwiańskich.

Można oczywiście zastanawiać się, czy to nieustanne „trzymanie się” Kur-
piów wyszło na dobre samemu Pisarzowi. Przecież jego rozwój mógł pójść 
w innym  kierunku. Mógł poprzestać na jednej lub dwóch pracach poświęco-
nych stronom nadnarwiańskim. Stało się inaczej. Od samego początku swojej 
drogi twórczej do końca życia zachował wierność Kurpiowszczyźnie. I dobrze, 
że podążał taką drogą. Dzięki temu właśnie Kurpie mają swojego znakomitego 
piewcę. Inne regiony już dawniej miały swoich pisarzy. I tak np. Ziemia Święto-
krzyska miała Stefana Żeromskiego, skalne Podhale – Kazimierza Przerwę-Tet-
majera i Władysława Orkana, Zakopane – Tytusa Chałubińskiego i Stanisława 
Witkiewicza, Kujawy – Jana Kasprowicza. Zaś Kurpie mają Henryka Syskę.

Z pewnością Kurpie byliby ubożsi duchowo, gdyby zabrakło książek Pisa-
rza spod Ostrołęki. To w dużej mierze dzięki nim mieszkańcy dawnych puszcz 
kurpiowskich całego Ponarwia mogą bliżej poznać swój rodowód, określić 
swoją tożsamość historyczną. Dziś, w dobie zacierania się różnic regionalnych, 
postępującej unifikacji kultury, lektura takich książek staje się szczególnie przy-
datna. Mogą skłaniać do poznawania historii ziemi rodzinnej, do zadumy i re-
fleksji nad własnymi korzeniami, uczyć dumy regionalnej. A poza tym mogą 
zachęcać do inicjowania ruchu społeczno-kulturalnego, scalać więzi między-
ludzkie, uczyć pielęgnowania tradycji lokalnych. 

Z pewnością Henryk Syska był wielkim znawcą historii Kurpiów. Przez ponad 
60 lat zgłębiał tę problematykę. Jego domowa biblioteka, licząca kilka tysięcy to-
mów, stanowiła swoiste archiwum wiedzy o regionie. Jest rzeczą ciekawą, że autor 
Nad błękitną moją Narwią, pomimo tak rozległej orientacji w przeszłości Ziemi 
Kurpiowskiej, miał potrzebę ciągłej jej penetracji. W jednej ze swoich ostatnich 
prac, Przez Puszczę Zieloną, zamieścił znamienną konstatację: Nie wszystko jeszcze 
zastygło na wargach ciągłości dziejowej, wiele rozproszonych po Zagajnicy złotych 
opiłków swojszczyzny oczekuje wytrwałych poszukiwaczy14. Tę myśl można uznać 
za ważne wyzwanie dla współczesnych badaczy dziejów Kurpiowszczyzny. Można 
też postawić pytanie: dlaczego przez tyle lat powracał ciągle do opisywania stron 
nadnarwiańskich? Z pewnością istotną rolę pełniła miłość do stron rodzinnych. 
W jednej z rozmów wyznał z przykrością: Do swoich książek czerpałem tworzywo 
z trzech zasadniczo obszernych od niedawna województw: białostockiego, olsztyń-
skiego i warszawskiego. Gdybym kierował się wyłącznie zainteresowaniami władz 
polityczno-administracyjnych tych ziem, gdybym oczekiwał uznania czynników po-
wiatowych, zarządzających Puszczą Białą czy też Zieloną, nie powstałaby ani jedna 
moja o nich praca15. A jednak o swojej ziemi rodzinnej pisał czule i serdecznie. 
Oto na kartach książki Skrzypią wrota (s. 39) zamieścił znamienne i wzruszające 
wyznanie:  Dziwną zaiste moc posiada gleba rodzinna. Kłuje cierpieniem, odpycha 
surowością, a przyciąga i tuli – jak matka najczulsza.

14 H. Syska, Przez Puszczę  Zieloną, Warszawa 1993, s. 17.
15 S. Pajka, Sięgać do pnia macierzystego, „Tygodnik Ostrołęcki” 1987, nr 37. 
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Przed paroma laty Leszek Kołakowski, rodak z Radomia, jeden z najwybitniej-
szych współczesnych filozofów w Europie i na świecie, określił małą ojczyznę jako 
„centrum świata” 16. Z pewnością dla Syski takim centrum świata były Kurpie. Ta 
właśnie miłość do gniazda rodzinnego dawała mu siły i impulsy twórcze. Ale nie 
tylko. Rozumiał również dobrze istotę regionalizmu. We wstępie do książki Ułomek 
rodzinnego chleba napisze znamienne słowa: Nie ma właściwie okolic i miejscowości 
bezbarwnych, wyciśniętych z romantyzmu i historii, pozbawionych ludzi, co spoglą-
dają dalej i bystrzej. Bohaterów na miarę wsi, gromady czy miasteczka, którzy razem 
wzięci lub też każdy z osobna rzutują na postęp środowiskowy, a tym samym i ogólno-
narodowy. W innym zaś  miejscu podkreśla: …bo nie wielkie, posągowe jednostki, ale 
zwykli ludzie tworzą historię i torują drogę postępowi. Owi niepozorni bohaterowie, na 
miarę wsi, miasteczka tworzą najbardziej życiodajną glebę dla rozwoju naszej kultury. 
Zdawał sobie sprawę z tego, o czym mówił księdz poeta i myśliciel Jan Twardowski: 
wszystkie najlepsze wartości naszej kultury przyszły z prowincji17. Ewidentnym tego 
przykładem są tak wielkie nazwiska, jak: Jan Kochanowski, Władysław Syrokomla, 
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Cyprian Kamil Norwid.

Obejmując pamięcią cały dorobek pisarski Henryka Syski, można stwierdzić, 
iż był – jak dotąd – największym pisarzem i dziejopisem kurpiowskim. Chociaż 
region ten od dawna interesował wielu badaczy, pisarzy, historyków itp., ale tylu 
kart i opisów ziem nadnarwiańskich co Henryk Syska, nie pozostawił w swoim do-
robku nikt. Gdyby kusić się o jakieś analogie, to może być porównywany w pew-
nym sensie z Adamem Chętnikiem, również pochodzącym z Ziemi Kurpiowskiej, 
który przez ponad 60 lat badał i opisywał jej historię i kulturę. Pozostawił po sobie 
także imponujący dorobek. Jednakże Syska był przede wszystkim pisarzem, często 
też wytrawnym eseistą, który barwnym i potoczystym językiem potrafi znakomicie 
przekazać czytelnikowi zamierzchłą przeszłość i teraźniejszość Kurpiów.

W tym właśnie sensie autor W dolinie Orza jest wielką indywidualnością. 
Przed kilkoma laty uczony humanista prof. Aleksander Gieysztor, długoletni 
prezes PAN, napisał o autorze Nad błękitną moją Narwią znamienne słowa: …
jest twórcą, którego widnokrąg obejmuje Mazowsze północno-wschodnie po to, 
aby stamtąd czerpać wiedzę o ludziach i Polsce, by to, co działo i dzieje nad 
Narwią i Orzycem, uczynić czytelnym nad Wisłą i Odrą18.

Myśląc o dorobku Syski, należy mieć świadomość, że najwięksi pisarze na 
kartach swoich książek często przywoływali swoje „małe ojczyzny”. Oto np. Ste-
fan Żeromski ostatnią swoją pracę, Puszczę Jodłową, poświęcił stronom rodzin-
nym. Dziś, w czasach wszechwładnie panującej kultury masowej oraz „gubienia 
się” ludzi w tłumie, ta problematyka staje się coraz bardziej dostrzegana i waż-
na. Oto niedawno zmarły ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb – wnikliwy uczony, 
humanista, żarliwy patriota Kaszub – napisał znamienne słowa: Małe ojczyzny 
wzbogacają ojczyznę wielką i wzbogacają też olbrzymią symfonię świata. Byli-
byśmy w nim zagubieni, gdyby nie ten klucz, który zabieramy z domu19. I temu 
nurtowi myślenia pozostał wierny Henryk Syska przez całe swoje życie, w tej 
wierności wyraża się chyba największa wartość jego pisarstwa.

16 Cyt. za S. Starczewski, Małe ojczyzny – tradycje dla przyszłości, Warszawa 2000.
17 Nie uciekać od zdumienia światem, wywiad z ks. Janem Twardowskim, „Sycyna” 1995, nr 719.
18 A. Gieysztor, W trosce o kulturę Polski i regionu, „Kontakty” 1984 r., nr 1.
19 Ks. J. Pasierb, W perspektywie kultury, Wrocław, 1994, s. 30.
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Za swoją długoletnią działalność społeczną otrzymał: Krzyż Kawalerski 
(1957), Oficerski (1970) i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1984) oraz wie-
le odznak, np.: Zasłużony Działacz Kultury (1973), Zasłużony dla Warmii i Mazur 
(1970), Za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego (1996). Był też wyróżniony 
licznymi nagrodami, m.in.: Komitetu ds. Turystyki (1953), Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Warszawie (1959), Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go (1978), Wojewody Ostrołęckiego (1985); imienia: Zygmunta Glogera (1983), 
Tomasza Nocznickiego (1985), Ignacego Krasickiego (1990), Tadeusza Boya-
Żeleńskiego (1983), Mikołaja Kopernika (1990). Otrzymał także szereg medali 
np.: 600-lecia Ostrołęki (1973), 550-lecia Przasnysza (1985), Ludowej Spółdzielni 
Wydawniczej (1985). Został zapisany w Księdze Zasłużonych dla miasta Olszty-
na (1983) oraz jako Członek Honorowy Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 
im. Adama Chętnika (1993), Honorowy Obywatel Goworowa (1995).

Zmarł 18 lutego 2000 r. Spoczywa na Cmentarzu komunalnym w Olsztynie 
– w Kwaterze Reprezentacyjnej: KW-3B-1-2. Rodzina: żona Zofia z d. Kościń-
ska, emerytka, mgr inż. rolnictwa, mieszka w Olsztynie; córka: Katarzyna, mgr 
germanistyki i dziennikarstwa, mężatka, mieszka w Warszawie; jeden wnuk. 
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Streszczenie

Praca odnosi się do postaci chyba najwybitniejszego pisarza Ziemi Kurpiow-
skiej Henryka Syski. Za Leszkiem Kołakowskim można powtórzyć, że każda 
mała Ojczyzna staje się dla człowieka, a tym bardziej pisarza, swoistym cen-
trum świata. Autor artykułu, przybliżając dorobek Syski, wykazuje, że w grun-
cie rzeczy jądrem twórczości pisarza była właśnie Kurpiowszczyzna.

Słowa kluczowe: Henryk Syska, pisarz, Kurpiowszczyzna.
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Cmentarze wojenne z 1915 roku  
na terenie dawnego powiatu ostrowskiego 

– miejsca pamięci i pamięć miejsc

Transformacja ustrojowa, jaka miała miejsce w Polsce w ostatnich latach, 
umożliwiła odkrycie  wielu „białych plam” na kartach historii, zwłaszcza naj-
nowszej, ale paradoksalnie wiele tych kart na nowo „zakryła”.1 Stała się rów-
nież sprzyjającą okolicznością dla bardzo ciekawej debaty na temat miejsc pa-
mięci, czy też pamięci o miejscach.  Mówi się też coraz częściej o „pamięci” 
samych miejsc, czy też nawet „pamięci krajobrazu”2. Jest to określenie zasadne 
zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które pozostawiły trwały ślad w historii re-
gionu, a o których pamiętać nie było łatwo, które czasem nawet starano się 
z pamięci wypierać, jako że przyniosły mieszkańcom wiele traumatycznych 
doświadczeń. Wydarzeniem, które zyskuje coraz więcej miejsca w polskiej 
przestrzeni publicznej, jest dziś I wojna światowa, znana również jako Wielka 
Wojna, a szczególnie najsłabiej do niedawna rozpoznany jej wątek, jakim były 
działania prowadzone przez mocarstwa europejskie na froncie wschodnim tego 
krwawego konfliktu. Jednak to odzyskiwanie „miejsca w pamięci” nie obywa 
się bezboleśnie. Trudność tematu wynika z różnych przyczyn. Najpierw z faktu, 
iż Wielka Wojna, choć toczona na terenach należących obecnie do Polski, była 
zmaganiem, w którym Polska jako państwo nie brała udziału, gdyż nie było 
jej wówczas na mapie, w związku z czym do dziś w umysłach wielu osób tkwi 
przekonanie, iż była to „nie nasza wojna”. Według niektórych historyków „za-
pomnienie” o I wojnie światowej w Polsce wiąże się w dużej mierze z mitem 
założycielskim II Rzeczypospolitej, jakim była wygrana w wojnie polsko-bol-
szewickiej 1920 roku. Ponadto, czy może raczej przede wszystkim, straszliwa 
hekatomba II wojny światowej wyparła nieszczęścia z lat 1914–1918 z pamię-
ci zbiorowej Polaków. Dalekosiężnym skutkiem tego ostatniego konfliktu była 
również zinstytucjonalizowana cenzura materiałów historycznych w latach po-
wojennych oraz świadome zacieranie wspomnianej „pamięci miejsc”.3

Pozostałości Wielkiej Wojny są obecne również na północno-wschodnim 
Mazowszu. W lipcu i sierpniu niemiecka Armeegruppe Galwitz po II bitwie 
przasnyskiej dokonała przełamania frontu pod Przasnyszem i zaczęła wypie-
rać oddziały rosyjskie z terenów Królestwa Polskiego. Pod koniec lipca ofen-
sywa utknęła na pewien czas na mocno obsadzonej przez Rosjan naturalnej  

1 Por. W. Borodziej, M. Górny, Nasza Wojna. t. I Imperia 1912–1916, Warszawa 2014, s. 8.
2 Por. A. Zalewska, J. Czarnecki, Ślady i świadectwa Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą, 
Warszawa 2016, s. 4.
3 Por. Tamże, s. 15.
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linii obronnej, jaką było koryto Narwi. Po przeprawie przez rzekę, zakończonej  
3 sierpnia 1915 roku zdobyciem Ostrołęki, wojsko niemieckie toczyło tzw. wal-
ki pościgowe, obejmujące tereny puszcz Zielonej i Białej, ziemie nadorzańskie  
i nadbużańskie. Wycofujące się na kolejną linię obrony oddziały rosyjskie nie 
oddawały łatwo tych obszarów. Pułki niemieckie, nawet tak zaprawione w bo-
jach jak elitarne pułki gwardyjskie, traciły bardzo wiele swojego stanu osobo-
wego, czasem w ciągu jednego dnia, często po prostu na skutek obowiązującej 
wówczas taktyki ataku tyralierą, przy niewielkich odstępach między żołnie-
rzami, charakteryzującej się niską odpornością na nowoczesne środki rażenia 
(karabiny maszynowe czy artyleria polowa).4 Nekropolie z czasu Wielkiej Woj-
ny na terenie dawnego powiatu ostrowskiego są świadectwem tych krwawych 
zmagań. Niektóre z nich zachowały się do dziś w prawie niezmienionym stanie, 
większość jednak została zatarta albo zapomniana. Lokalizacja wielu z nich 
jest po dziś dzień niepewna i wymaga zakrojonych na większą skalę badań ar-
cheologicznych. Badania takie były przeprowadzane dotąd tylko w niewielkim 
zakresie, w roku 2016, w związku z pracami, jakie zaplanowała Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy modernizowanej drodze krajowej nr 8.

Liczba nekropolii pierwszowojennych na terenie dawnego powiatu ostrow-
skiego szacowana jest na około siedemdziesiąt–osiemdziesiąt.5 Dane na ich te-
mat pochodzą z mocno rozproszonych źródeł archiwalnych oraz z badań tere-
nowych przeprowadzanych między innymi przez autora w latach 2014–2017. 
Istnieje obecnie jedynie jedno opracowanie całościowe dotyczące mazowieckich 
cmentarzy pierwszowojennych, jest ono jednak mocno niekompletne i obarczo-
ne błędami6 Według obowiązującej z niewielkimi zmianami ustawy z 1933 roku 
cmentarze te jako nekropolie wojenne podlegają ochronie prawnej; w praktyce 
Urząd Wojewódzki o wielu z nich po prostu nie wie, nie figurują one też w Ogól-
nopolskiej Bazie Cmentarzy Wojennych.

Na terenie dawnego powiatu ostrowskiego cmentarze pierwszowojenne zosta-
ły założone na pewno w następujących miejscowościach, przy czym w niektórych 
z nich istniało nawet kilka nekropolii (w nawiasach podana jest liczba cmentarzy  
w danej miejscowości): Andrzejewo, Bagatele, Bojany, Brok, Brulino Lipskie, Brzezienko, 
Chmiele-Pogorzele, Chrzczanka (obecnie Chrzczanka Włościańska), Czyżew (3), Dalekie 
(gm. Wąsewo, 2), Dmochy Mrozy, Dybki, Fidury, Gąsiorowo, Godlewo-Warsze, Godlewo 
Wielkie, Grądy (gm. Wąsewo), Grądy Szlacheckie (2), Guty-Bujno, Jabłonowo-Klacze, 
Jelenie, Jelonki, Kalinowo, Kiriłłówka (obecnie tzw. Cerkiewka), Komorowo, Kramkowo 
Lipskie, Króle, Króle Duże, Krzeczkowo Mianowskie, Krzeczkowo-Wyborowo (obec-
nie?), Lubiejewo, Łęg Nurski, Marianowo, Murowanka (obecnie Nieskórz), Nagoszewka, 
Nowa Osuchowa (2), Nowa Wieś (gm. Długosiodło, 2), Nowy Borek, Olszaki, Ołdaki-Po-
lonia, Ołtarze-Gołacze, Ostrykół, Pieńki Wielkie, Pieńki Żaki, Przeździecko-Dworaki, 
Przeździecko-Grzymki, Sielc, Słup, Smolewo, Stasin, Stok, Strękowo (2 lub 3), Sumięż-

4 Por. R. Figiel, Bitwa pod Wąsewem, Wąsewo 2016, s.40.
5 Chodzi o cmentarze położone na terenie istniejącego w II Rzeczypospolitej powiatu ostrow-
skiego, wchodzącego w skład województwa białostockiego; głównym źródłem archiwalnym 
na temat ilości tych nekropolii są ich spisy z lat dwudziestych, dostępne w Politisches Archiv 
w Berlinie; w Polsce zajmuje się nimi m.in. Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.
6 P. Ajdacki, Szlakiem Wielkiej Wojny na Mazowszu. Cmentarze wojenne z lat 1914–1920. 
Tannenberg Denkmal, Otwock 2014, praca powyższa obejmuje w zasadzie cmentarze do-
brze zachowane oraz wpisane w rejestr zabytków.



91Cmentarze wojenne z 1915 roku na terenie dawnego powiatu ostrowskiego  

ne, Szulborze Wielkie, Trynosy Osiedle, Uścianek – Dębianka, Wąsewo, Wysocze, Zale-
sie (Zalesie Stare?) majątek, Zaręby-Warchoły (2), Zaszków, Znamiączki.7 Ten wykaz nie 
obejmuje zapewne wszystkich cmentarzy. Na podstawie wypowiedzi mieszkańców oraz 
map topograficznych z lat 20.–40. XX w. można przypuszczać istnienie innych, które nie 
są ujęte w dostępnych spisach. Być może część z nich została poddana ekshumacji, czego 
nie da się ustalić bez inwazyjnych badań archeologicznych. W chwili obecnej nie ist-
nieją już na pewno ekshumowane cmentarze w Sielcu, Nagoszewce i Osuchowej (jeden  
z dwóch, położony przy drodze krajowej nr 8, tuż przy zjeździe do miejscowości Nowa 
Osuchowa). Z pozostałych względnie dobrze zachowane i objęte opieką są cmentarze 
w Bojanach (przy drodze z Poręby do Broku), Dybkach (przy drodze krajowej nr 8), 
Komorowie (po prawej stronie drogi z Ostrowi Mazowieckiej do Ostrołęki), Kram-
kowie Lipskim (przy drodze Nur-Kramkowo), Lubiejewie (po lewej stronie drogi  
z Ostrowi Mazowieckiej do Łomży; cmentarz błędnie oznakowany jako cmentarz  
z II wojny światowej), Sumiężnem (oznaczany również jako cmentarz w miejscowości 
Glina) i Czyżewie (3). Niektóre z pozostałych są wpisane do rejestru zabytków, co po-
zwala mieć nadzieję, iż zostaną przynajmniej zachowane (Pieńki Żaki), choć zdarza się, 
że teren cmentarza nosi ślady eksploracji przez detektorystów. Czasem cmentarz tworzo-
no przy wiejskim krzyżu, względnie w miejscu cmentarza taki krzyż stawiano, dzięki 
czemu nie ulegał on dewastacji, nawet jeśli pamięć o nekropolii ulegała zatarciu. Tak jest 
w przypadku mogił położonych w miejscowościach Guty-Bujno, Stok czy Nowa Wieś. 
Niestety praktycznie całkowitemu zniszczeniu uległy miejsca pochówków położone na 
gruntach ornych (Bagatele), leśnych (Fidury, Kalinowo, Znamiączki), czy należących do 
parafii jako wydzielona kwatera na cmentarzu parafialnym (Jelonki, Andrzejewo). Loka-
lizacja kilku nekropolii do dziś pozostaje sprawą wątpliwą (Jelenie, Króle).

Można wyróżnić w zasadzie trzy etapy tworzenia cmentarzy na terenie po-
wiatu ostrowskiego. Pierwszy okres to pochówki jeszcze tego samego lub na-
stępnego dnia po śmierci żołnierzy.  Działania wojenne na wymienionym ob-
szarze miały miejsce w dniach od drugiej połowy lipca (forsowanie Narwi) do 
18 sierpnia (zakończenie walk pościgowych nad górną Narwią i Nurcem) 1915 
roku; według informacji pochodzących zarówno z kronik pułkowych, z pamiętni-
ków dowódcy Armeegruppe Maxa von Gallwitza, jak i kroniki parafialnej parafii  
Goworowo lato tego roku było wyjątkowo upalne, zatem sami żołnierze starali 
się szybko pochować swoich towarzyszy broni, żeby uniknąć wybuchu epidemii.8 
Raport archeologiczny z ekshumacji cmentarza w Osuchowej w 2016 roku okre-
śla ten etap jako pochówki pierwotne o nienaruszonym układzie anatomicznym, 
w których mamy do czynienia z jednorazowym aktem pochówku ciała ludzkiego, 
integralnego.9 Jednak tam, gdzie oddziały posuwały się naprzód sprawnie, niew-

7 Wykaz sporządzony na podstawie dostępnych archiwaliów i badań terenowych przepro-
wadzonych przez autora. Wiele informacji zostało potwierdzonych dzięki uprzejmości 
pani Małgorzaty Karczewskiej z Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej, której 
autor serdecznie dziękuje za uzyskaną pomoc.
8 Por. R. Figiel, Bitwa..., s. 63.
9 W. Więckowski, Szczątki żołnierzy armii pruskiej z cmentarza wojennego z okresu I wojny 
światowej w Osuchowej Nowej gm. Ostrów Mazowiecka, Warszawa 2016, s. 8. [w:] Opraco-
wanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 
nr 2 w Nowej Osuchowej, zlokalizowanym na trasie planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 
8 do parametrów drogi ekspresowej S 8, odc. węzeł „Poręba”–obwodnica Ostrowi Mazowieckiej 
(Ekshumacja cmentarza z czasów I wojny światowej), M. Milewski (red.).
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strzymywane umocnionymi liniami obronnymi Rosjan, nie było zapewne czasu 
na odnalezienie i pochowanie wszystkich, zatem ciała pozostawały w lesie i na 
polach. Zwłoki chowano dopiero po kilku dniach, kiedy były już w stanie posunię-
tego rozkładu i nie było to już działanie regularnej armii, lecz najczęściej ludności 
cywilnej. Wspomniany raport wypowiada się następująco: Ciała żołnierzy, które 
uległy częściowej dekompozycji były przenoszone na miejsce pochówku. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że w trakcie takiego transportu niektóre elementy cia-
ła uległy odseparowaniu od pozostałych. W zależności od czasu, jaki upłynął od 
śmierci do pochówku, a także w zależności od warunków środowiska, takich jak 
temperatura czy wilgotność powietrza i podłoża, proces dekompozycji mógł prze-
biegać stosunkowo szybko.10 Na tym etapie zwłoki deponowano najczęściej na 
istniejących już cmentarzach. Wreszcie można mówić o trzeciej fazie zakładania 
cmentarzy, którą w przypadku powiatu ostrowskiego ze względu na brak źródeł 
trudno jest umiejscowić precyzyjnie w czasie, a dotyczy ona planowych nowych 
założeń cmentarnych czy też przebudowywania bądź rozbudowywania istnieją-
cych już nekropolii wojennych w późniejszych latach, szczególnie podczas funk-
cjonowania na tych terenach administracji niemieckiej. Z takim działaniem mamy 
do czynienia tam, gdzie na cmentarzach powstawały już nie tylko proste ziemne 
mogiły, ale nagrobki betonowe czy też kamienne, określonej wysokości i kształ-
tu, zaopatrzone w odpowiednie napisy wykonane czcionką o dokładnie podanej 
wielkości i kroju.

Cmentarze dawnego powiatu ostrowskiego były zakładane w pierwszym i drugim 
etapie11, zapewne przynajmniej część z nich porządkowano w późniejszym czasie (faza 
III), lecz do dziś nie zachowały się na nich trwałe nagrobki.12 Były to najczęściej nie-
wielkie polne czy leśne cmentarzyki, czasem położone przy drogach, w których cho-
wano kilkunastu czy kilkudziesięciu żołnierzy.13 Tworzono proste, ziemne, indywidu-
alne i zbiorowe mogiły, które z biegiem czasu uległy samoistnemu czy też w niektórych 
wypadkach intencjonalnemu zatarciu. Wkopane na nich pierwotnie drewniane krzyże 
spróchniały i nekropolie wymagały odnowienia już kilka – kilkanaście lat po pochów-
ku. Czasem były to wydzielone, w wielu wypadkach dziś już nieistniejące, kwatery na 
cmentarzach parafialnych. Zapewne wszystkie one lub większość z nich miały być do-
celowo ekshumowane. Porozumienie zawarte przez Niemiecki Ludowy Związek Opieki 
nad Grobami z władzami II Rzeczypospolitej w 1938 roku zakładało bowiem komasa-
cję niewielkich miejsc pochówków na dużych cmentarzach zbiorowych bądź też kurha-
nach, projektowanych w ilości jednego miejsca na każdy powiat, przy czym brak jest 
jak na razie pokrycia źródłowego dla faktu tworzenia takich miejsc w dawnym powie-
cie ostrowskim. Projekt roboczy prac grobowniczych zakładał, co następuje : Zasadni-
czo dla zbiorowego grobu honorowego dla niemieckich żołnierzy w Polsce planuje się 
stworzenie kurhanów. Poprzez kurhan rozumie się duże okrągłe wzgórze, którego for-

10 Tamże.
11 M. Karczewska wyróżnia dwie fazy, tożsame z etapami I i III, w niniejszej publikacji. Por. M. Kar-
czewska, Cmentarze z czasów I wojny światowej w krajobrazie górnej Narwi, Białystok–Kurowo 2016,  
s. 300 [w:] Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek, P. Banaszuk, D. Wołkowycki 
(red.)
12 Wyjątkiem jest cmentarz w Dybkach, na którym znajdują się przynajmniej dwa kamie-
nie nagrobne z inskrypcjami.
13 W przypadku ekshumowanego cmentarza w Nowej Osuchowej, według badającego to 
stanowisko W. Więckowskiego, (op. cit.) minimalna liczba pogrzebanych to 25.
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ma będzie się zmieniać, ale także 12, 10 lub 8 kątne kurhany, których forma może ulec 
zmianie, a których średnica będzie wynosiła co najmniej 30-40 m. Ostatecznie szczątki 
niemieckich żołnierzy będą oddzielnie złożone w lnianych workach, a później wszyst-
kie zostaną pochowane w dużej mogile zbiorowej u podstawy wzniesienia. W obliczu 
śmierci wszyscy tacy sami, zjednoczeni ze sobą kompani; olbrzymi kurhan będzie ich 
przykrywał i ochraniał, a jego wielkość będzie tego symbolem.14 Można przypuszczać, że 
plany ekshumacji i komasacji pokrzyżował wybuch II wojny światowej, choć nie ozna-
cza to, iż przebudowa czy porządkowanie cmentarzy zostało całkowicie wstrzymane. 
Ignacy Saramak ze wsi Wołowa w powiecie płockim, podczas wojny przebywający z 
rodzicami w Ostrykole, wspomina: Prawie bezpośrednio przy szczycie naszej stodoły 
był stary cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. Rozmyte przez deszcze  
i zarośnięte mogiły, resztki spróchniałych, połamanych krzyży, a na całym terenie rzad-
kie, wysokie sosny(…) Przy jego odnowieniu pracowali Żydzi. Zawsze pilnowało ich kilku 
uzbrojonych Niemców z psami. Na piersiach i na plecach Żydzi musieli mieć duże litery 
„J” („Jude”). Z naszej łąki wycinali szpadlami tafle darniny, które przewozili taczkami 
i okładali nimi uformowane od nowa, indywidualne i zbiorowe mogiły. Potem ustawiali 
nad nimi brzozowe krzyże, żwirowali alejki, a na koniec ustawiali na środku wielki brzo-
zowy krzyż i całość ogrodzili też drewnianymi żerdziami. Trwało to kilka tygodni. A my 
pasaliśmy na łące krowy i widzieliśmy to wszystko z bliska.15 O urządzaniu czy też po-
rządkowaniu cmentarzy podczas drugiej okupacji tych terenów (pierwsza miała miejsce 
w latach 1915–1918) w rozmowach z autorem nadmieniali także mieszkańcy wsi Poni-
kiew Mała, choć w tym wypadku była mowa o dzieciach pracujących pod kierunkiem 
nauczyciela, co zapewne miało służyć specyficznej „pedagogii” okupanta. Te „niemiec-
kie porządki”, jak określali je rozmówcy, są zapewne jedną z przyczyn niechęci do zaj-
mowania się tym tematem obecnie, gdyż ludzie zmuszani do prac utożsamiali poległych 
ze swoimi prześladowcami.

Jeśli chodzi o identyfikację żołnierzy pochowanych na cmentarzach ziemi ostrow-
skiej, jest ona  niezmiernie utrudniona z kilku względów. Pierwszą przyczyną jest wspo-
mniany już charakter nekropolii nieposiadających obecnie żadnych oznaczeń. Brak jest 
danych źródłowych o tych miejscach – większość została zniszczona podczas II wojny 
światowej. Nieco więcej danych pomagają zgromadzić wykopaliska i badania archeolo-
giczne, aczkolwiek nawet wówczas ustalenie tożsamości jest często niepełne.16 Możliwa 
jest identyfikacja poszczególnych żołnierzy pod kątem ich spoczywania na konkretnym 
cmentarzu, na podstawie kronik pułkowych i tak zwanych verlustlisten, czyli „list strat”. 
W tym wypadku mamy kilka danych, które wzajemnie się uzupełniają: miejsce śmierci 
zanotowane w kronice pułkowej, komunikat z verlustliste mówiący o tym, czy żołnierz 
został wpisany jako poległy, ranny czy jako zaginiony i istniejący w terenie cmentarz. 
Dodatkowe informacje możemy znaleźć na pomnikach poległych istniejących jeszcze 
gdzieniegdzie w miejscowościach, z których pochodzili lub w których mieszkali żoł-
nierze. Jeśli połączymy te elementy, otrzymujemy prawdopodobne miejsce spoczynku 
poszczególnych osób. Prawdopodobne, gdyż nie da się stwierdzić z całkowitą pewno-

14 Cyt za: R. Figiel, Bitwa…, s. 99.
15 I. Saramak, Wygnani z ojcowizny, Warszawa 2004, s. 48, [w:] Moje wojenne dzieciństwo, 
t. 14. M.L. Krogulski (red.)
16 Por.: M. Milewski, Opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowa-
dzonych na stanowisku nr 2 w Nowej Osuchowej, zlokalizowanym na trasie planowanej rozbudowy 
drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S 8, odc. węzeł „Poręba”– obwodnica Ostrowi 
Mazowieckiej (Ekshumacja cmentarza z czasów I wojny światowej), Warszawa 2017, s. 55.
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ścią, czy wymienione źródła nie są obarczone błędami. Wiele jednostek niemieckich  
w wydawanych w latach 20. i 30. kronikach nie umieszczało list poległych, a czasem 
była tylko tabela podająca nazwiska oficerów i liczbę żołnierzy, którzy zginęli. Unie-
możliwia ustalenie miejsca pochówku sytuacja, w której w danej miejscowości istniały 
dwa lub trzy cmentarze lub jeśli żołnierz figuruje jako zaginiony, co oznacza, iż mógł 
zginąć, ale nie został pochowany w pierwszym etapie, nie został pochowany w ogóle, 
bądź pochowano anonimowe szczątki. Na wielu mazowieckich cmentarzach, na któ-
rych zachowały się nagrobki, na niejednym z nich widnieje informacja „jeden niemiecki 
żołnierz” „rosyjski żołnierz”, czy też „nieznany bohater”.

Przykładowym miejscem pochówków, na którym można pokusić się o częściową iden-
tyfikację, jest niewielki cmentarz leśny w Ostrykole Dworskim. Miejscowość tę pod nazwą 
Ostrykol jako miejsce śmierci swoich żołnierzy wymieniają dwie kroniki, mianowicie kro-
nika 61 Pułku Piechoty (Infanterie-Regiment 61) oraz 141 Pułku Piechoty (Infanterie-Re-
giment 141), przy czym w tej ostatniej wieś figuruje pod dwuczłonową nazwą Ostry-kol,  
w jednym przypadku w skróconej formie – Ostry. We wsi istnieje tylko jeden cmentarz pierw-
szowojenny, wymieniany w archiwach i zachowany do dzisiejszego dnia w terenie, położony 
na gruncie prywatnym, nieopodal brzegu Narwi. Według kronik pod Ostrykołem poległo 30 
żołnierzy. Układ zachowanych w terenie mogił pozwala oszacować minimalną liczbę po-
chówków na trzydzieści, przy czym było ich raczej więcej, nawet około czterdziestu.
tabela 1. 
Żołnierze spoczywający na cmentarzu wojennym w ostrykole Dworskim
nazwisko  
i imię

Stopień 
wojskowy1 Kompania pułk Miejsce urodzenia Data 

śmierci
Verlustliste  

z dnia/strona

Ahlemeier 
Otto

Musk. 5. IR 141 Bökendorf, Höxter 24.07. 1915-08-
12/8128

Bergmann 
Richard

Ers. Res. 1. IR 141 Remscheid 24.07. 1915-08-
16/8187

Brinkhoff 
Heinrich

Res. 12. IR 61 Gr.Holthausen, 
Hörde

25.07. 1916-05-
1/12261

Bülter Josef Musk. 7. IR 61 Nordwalde, Münster 25.07. 1915-08-
25/8351

Danielsen 
August

Ers. Res. 1. IR 141 Mühlbrook, 
Bordesholm

24.07. 1915-08-
16/8187

Deja Johann Musk. 5. IR 61 Luboczyn, Tuchel 26.07. 1915-08-
25/8351

Godziewski 
Wladislaus

Musk. 6. IR 141 Laszewo, Strasburg 24.07. 1915-08-
12/8128

Hellweg 
Wilhelm

Musk. 5. IR 141 Avenwedde, 
Wiedenbrück

24.07. 1915-08-
12/8128

Hock 
Johann

Ldstm. 5. IR 141 Offenbach a. M. 24.07. 1915-08-
12/8128

Hoffeins 
Max

Utffz. 5. IR 141 Blumsdorf, Strelno 24.07. 1915-08-
12/8128

Jahn Max Gefr. 6. IR 141 Landsberg 24.07. 1915-08-
12/8128

Jayme Peter Gefr. 7. IR 141 Rohrbach, Dieburg 24.07. 1915-08-
12/8128
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nazwisko  
i imię

Stopień 
wojskowy1 Kompania pułk Miejsce urodzenia Data 

śmierci
Verlustliste  

z dnia/strona

Jordan 
Friedrich

Gefr. 5. IR 141 Maten, Dortmund 24.07. 1915-08-
12/8128

Kaminski 
Franz

Ers. Res. 2. IR 61 Hoffmannsdorf, 
Wirsitz

26.07. 1915-08-
25/8350

Kegeler 
Otto

Musk. 7. IR 61 Werben, Osterburg 25.07. 1915-08-
25/8351

Kirstein 
Alfred

Utffz. 5. IR 61 Ströbitz, Cottbus 26.07. 1915-08-
25/8351

Kugel 
Hermann

Ers. Res. 6. IR 141 Grünental, Lennep 24.07. 1915-08-
25/8357

Lange 
Johann

Musk. 5. IR 61 Bremen 26.07. 1915-08-
25/8351

Mackowiak 
Anton

Utffz. 10. IR 141 Sarbinowo, Gostyn 25.07. 1915-08-
13/8146

Mittag 
Rudolf

Utffz. 6. IR 61 Schwerin 24.07. 1915-08-
25/8351

Riefe 
Wilhelm

Freiw. 7. IR 141 Athenstadt, Peine 24.07. 1915-08-
12/8128

Schluckebier 
Rudolf

Utffz. 7. IR 141 Lippstadt 24.07. 1915-08-
12/8128

Schröter 
Ernst

Musk. 6. IR 141 Langwaltersdorf, 
Reichenbach

24.07. 1915-08-
12/8128

Spata 
Wilhelm

Musk. 6. IR 141 Scherbeney, Glatz 24.07. 1915-08-
12/8128

Stache Hans Musk. 1. IR 141 Berlin 24.07. 1915-08-
16/8187

Storch 
Alfred

Musk. 1. IR 141 Breslau 24.07. 1915-08-
16/8187

Streich 
Rudolf

Schtz. MGK2 IR 141 Ledaha, Wladimir 24.07. 1915-08-
12/8128

Thiede 
August

Musk. 6. IR 141 Hamburg 24.07. 1915-08-
12/8128

Wenigrodt 
Hermann

Musk. 7. IR 141 Barmen 24.07. 1915-08-
12/8128

Wunsch 
Hugo

Musk. 1. IR 141 Grabowitz 25.07. 1915-10-
15/9371

Rozwinięcia skrótów wymienionych w tabelach stopni wojskowych armii niemieckiej: Lt. – Leut-
nant, Musk. – Musketer, Ers. Res. – Ersatz Reservist, Res. – Reservist, Ldstm. – Landsturmman, 
Utffz. – Unteroffizier, Gefr. – Gefreiter, Gren. – Grenadier, Freiw. – Freiwilliger, Schtz. – Schütze. 
MGK – Maschinegewehr-Kompanie – kompania karabinów maszynowych.

Źródło: Keiser, Geschichte des Infanterie-Regiments v. d. Marwitz (8. Pomm.) Nr. 61 im Weltkriege 
1914/1918, Wieseicke, Brandenburg 1924, s. 371-414; E. Schulemann, Das Kulmer Infanterie-Regiment 
Nr. 141 im Weltkriege, Berlin, 1926; http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search/index 6.07. 
2017 r., opracowanie danych własne.
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Podobną identyfikację można przeprowadzić w przypadku cmentarzy w Ma-
rianowie czy Olszakach, które to miejscowości znalazły się na szlaku bojowym 
Gdańskiego 5 Pułku Grenadierów (Grenadier-Regiment 5)
tabela 2. 
Żołnierze spoczywający na cmentarzu w Marianowie
nazwisko  
i imię

Stopień 
wojskowy Kompania pułk Miejsce urodzenia Data 

śmierci
Verlustliste  

z dnia/strona
Burreh 
Hermann

Gren. 7. GR 5 Oberröblingen, 
Sangerhausen

26.07. 1915-08-
20/8263

Franke Otto Utffz. 7. GR 5 Aue, Zwickau 27.07. 1915-08-
20/8263

Furchtmann 
Ernst

Ers. Res. 7. GR 5 Polenzig, 
Weststernberg

26.07. 1915-08-
20/8263

Gerlich 
Oskar

Gren. 7. GR 5 Breslau 26.07. 1915-08-
20 /8263

Härtel 
Friedrich

Ers. Res. 7. GR 5 Frankfurt a. O. 26.07. 1915-08-
20/8263

Heldt 
Frierich Karl

Gren. 7. GR 5 Berlin 26.07. 1915-08-
20/8263

Klemz 
Walter

Freiw. 7. GR 5 Kelpin, Arnswalde 26.07. 1915-08-
20/8263

Laskowski 
Isidor

Gren. 7. GR 5 Kurstein, 
Marienwerder

26.07. 1915-08-
20/8263

Laskowski 
Joseph

Res. 7. GR 5 Lubna, Konitz 26.07. 1915-08-
20/8263

Thier 
Wilhelm

Ers. Res. 7. GR 5 Serbitz, Delitzsch 26.07. 1915-08-
20/8263

Źródło: A. Seydel, Das Grenadier-Regiment König Friedrich I. (4. Ostpreußisches) Nr. 5 im 
Weltkriege, Oldenburg 1926, s. 419-491; http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search/in-
dex 6.07.2017 r., opracowanie danych własne.

tabela 3. 
Żołnierze spoczywający na cmentarzu w olszakach
nazwisko  
i imię

Stopień 
wojskowy Kompania pułk Miejsce urodzenia Data 

śmierci
Verlustliste  

z dnia/strona
Bidder Karl Lt. d. R. 7. GR 5 Wossitz, Danzig 26.07. 915-08-

20/8263
Brandt Paul Ers. Res. 9. GR 5 Magdeburg 27.07. 1915-08-

20/8263
Hartig Otto Schtz. 3. MGK GR 5 Eichel, Wertheim 29.07. 1915-08-

20/8263
Kowalski 
Wladislaus

Gren. 5. GR 5 Tuchel 26.07. 1915-08-
20/8263

Kuhsick 
Waldemar

Ers. Res. 12. GR 5 Schöningen, 
Helmstedt

26.07. 1915-08-
20 /8263

Pietrzik 
Gustav

Gren. 12. GR 5 Soffen, Lyck 28.07. 1915-11-
24/10332
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nazwisko  
i imię

Stopień 
wojskowy Kompania pułk Miejsce urodzenia Data 

śmierci
Verlustliste  

z dnia/strona
Rennhack 
Hermann

Schtz. 1. MGK GR 5 Gr. Runow, Stolp 27.07. 1915-08-
20/8263

Schott Max Res. 5. GR 5 Adamshof 31.07. 1915-09-
11/8695

Stiller Otto Res. 3. GR 5 Heubude, Danzig 28.07. 1915-09-
11/8695

Weinschenka 
Kuno

Res. 5. GR 5 Borgfeld, Danzig 26.07. 1915-08-
20/8263

Weiß 
Theodor

Ers. Res. 5. GR 5 Gr. Steinau, Thorn 26.07. 1915-08-
20/8263

Winkel 
Arthur

Res. 12. GR 5 Römhild i. Thür. 26.07. 1915-08-
20/8263

Źródło: A. Seydel, Das Grenadier-Regiment König Friedrich I. (4. Ostpreußisches) Nr. 5 im 
Weltkriege, Oldenburg 1926, s. 419-491; http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search/in-
dex 6.07.2017 r., opracowanie danych własne.

Powyższe tabele potwierdzają zasadność używania w stosunku do cmentarzy pierw-
szowojennych określeń podkreślających przynależność poległych do struktur wojskowych 
(np. cmentarze żołnierzy armii niemieckiej) a nie narodowość17, gdyż wśród poległych fi-
gurują w nich oprócz Niemców Polacy (Godziewski, Deja, Kamiński, Maćkowiak, dwóch 
Laskowskich, Kowalski, prawdopodobnie także Pietrzyk) czy Duńczyk (Danielsen), na co 
wskazuje nie tylko brzmienie nazwisk, ale i miejsce urodzenia. (Godziewski – Łaszewo, 
powiat brodnicki; Deja – Lubocień, powiat tucholski; Kamiński – Dworzakowo, powiat 
pilski; Maćkowiak – Sarbinowo, powiat gostyński; Laskowski Isidor (Izydor) – Kursztyn, 
powiat tczewski; Laskowski Joseph (Józef) – Łubna, powiat chojnicki; Kowalski Wła-
dysław – Tuchola; Pietrzik Gustav (Pietrzyk Gustaw?) – Krokocie, powiat ełcki; Danie-
lsen – Mühlbrook, Bordesholm18). Dodatkowo w jednym przypadku autorowi udało się 
dotrzeć do potomków poległego żołnierza (Deja), co pozwoliło ostatecznie zweryfikować 
jego przynależnośc etniczną. W jednym wypadku  imię i nazwisko żołnierza (Rennhack 
Hermann) z datą śmierci widnieje również na pomniku poległych zachowanym w miej-
scowości, skąd pochodził (Gr. Runow – obecnie Runowo, powiat słupski).19 Powyższa 
identyfikacja została przeprowadzona na potrzeby tworzonej przez wolontariuszy bazy 
żołnierzy poległych na froncie wschodnim I wojny.

Obecnie opiekę nad cmentarzami wojennymi winni według prawa sprawo-
wać wojewodowie, do czego są zobowiązani na mocy ustawy z 1933 roku, jednak 
bezpośrednią pieczę mają wpisaną w swoje zadania samorządy lokalne, wspierane  
w tej działalności do niedawna przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
a z dniem 1 sierpnia 2016 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Pierwszowojenne miejsca pamięci powiatu ostrowskiego są jednak w swo-

17 Por. M. Karczewska, Cmentarze…, s. 300.
18 Miejscowość na terenie Szlezwiku-Holsztynu, który był terenem spornym Danii i Nie-
miec, zaanektowany po wojnie austriacko-pruskiej w 1866 r. Dania była neutralna i nie 
brała udziału w I wojnie światowej, jednak Duńczycy w Szlezwiku-Holsztynie, jako pod-
dani cesarza, podlegali służbie wojskowej, np. w 84 Pułku Piechoty.
19 Por. W. Machura, Dawne miejsca pamięci o zołnierzach na terenie powiatu słupskiego, Słupsk  2011, s. 130.
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im trwaniu zagrożone przez kilka czynników. Jednym z nich jest wspomniany już 
brak informacji na ich temat. Kolejnym – słaba czytelność w terenie, poza kilkoma 
najbardziej znanymi i wpisanymi w wojewódzki czy gminny rejestr zabytków. Nie-
bezpieczeństwo zniszczenia dotyczy zwłaszcza słabo widocznych obiektów, poło-
żonych na terenach prywatnych, które powinny być zgodnie z ustawą nabyte przez 
Skarb Państwa na drodze umowy, wywłaszczone, bądź też istniejący cmentarz wi-
nien zostać w porozumieniu z właścicielem gruntu ekshumowany, a szczątki prze-
niesione na wyznaczone w tym celu inne godne miejsce pochówku. Czasem udaje 
się takie miejsca uratować i oznaczyć, jak miało to miejsce np. w przypadku jednego 
z cmentarzyków w Dalekiem (gm. Wąsewo), który został przez właściciela terenu, 
na prośbę autora, oczyszczony z roślinności i oznakowany. W ten sposób uratowano 
też zachowany fragment cmentarza w Brzezienku. Najbardziej jednak chyba zagra-
ża pierwszowojennym mogiłom na tym terenie nadal istniejące w umysłach wielu 
osób, także decydujących o ich losach, przekonanie o etnicznym charakterze tych 
obiektów o tym, iż są to „nie nasze” cmentarze, tak jak „nie nasza” rzekomo była 
wojna, której są pamiątką. W zmianie tej mentalności może pomóc solidna działal-
ność edukacyjna, zwłaszcza upowszechnianie historii „małej ojczyzny” jako frag-
mentu dziejów wpisanego w historię powszechną, w tym konkretnym przypadku 
historię Wielkiej Wojny – konfliktu, który nam Polakom przyniósł niepodległość, 
okupioną jednak tyloma nieszczęściami osobistymi i tragediami rodzinnymi. Trze-
ba mówić o tych, których prochy kryje nasza ziemia, już nie jako o wrogach, lecz 
jako tych, którzy w równej mierze są sprawcami i ofiarami tej wojny, bo przecież 
szli na nią często powoływani wbrew sobie i swoim zasadom, nie mając w tej kwe-
stii wiele do powiedzenia. Bez gloryfikacji i oceniania motywów trzeba przywrócić 
im człowieczeństwo, które wojna im odebrała, które odbierano im także po śmierci, 
tworząc w umysłach „obraz wroga”. Nie od rzeczy wydaje się tu zrealizowanie 
do końca wspomnianego wcześniej pomysłu centralnej bazy danych, obejmującej 
nie tylko cmentarze frontu wschodniego położone w granicach obecnej Polski, ale 
i poszczególnych żołnierzy na nich spoczywających. Taka baza mogłaby pomóc 
nie tylko historykom, ale i potomkom ofiar i weteranów Wielkiej Wojny, szuka-
jącym dziś, w dobie rozwijających się zainteresowań genealogicznych, wiedzy  
o swoich przodkach. Do zachowania miejsc pamięci związanych z I wojną świato-
wą przyczynić się może rozpowszechniona w XXI wieku „turystyka pól bitewnych”  
i wywołane przez nią traktowanie tych miejsc jako elementów regionu będących po-
tencjalną wartością sprzyjającą jego promocji. Jest to argument szczególnie chyba 
przemawiający do władz lokalnych; przykładem wykorzystania jego potencjału jest 
powstający i rozwijający się od pewnego czasu „Szlak frontu wschodniego I wojny 
światowej”. Autor ma nadzieję, że w przyszłości obejmie on także przynajmniej 
niektóre cmentarze dawnego powiatu ostrowskiego. Są one niewątpliwie miej-
scami, które zachowały w sobie ślady dawno minionych, bolesnych wydarzeń i w 
tym sensie są niejako „obarczone pamięcią”, szczególnie tam, gdzie pamięć ludzka  
z różnych przyczyn zawiodła, i pozostają jedynymi dziś „świadkami” historii. Anna 
Zalewska w swoim opracowaniu na temat świadectw I wojny światowej nad Rawką 
i Bzurą pisze o społecznikach, ludziach, którzy „czuli się nieswojo”, widząc trak-
towanie pierwszowojennych cmentarzy jako obiektów „drugiej kategorii” i sami, 
własnym, bezinteresownym działaniem przyczynili się do „...powstania miejsca pa-
mięci, które nie powstałoby, gdyby nie nastąpił konstruktywny styk pamięci ludzkiej 
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i materialnej”.20 „Czucie się nieswojo” może mieć różną postać – może wynikać 
z poczucia winy wywołanego zaniedbaniem powierzonych sobie ustawowo obo-
wiązków, może wynikać z poczucia obcości etnicznej, „nie-swojości” tych, których 
szczątki skrywa ostrowska ziemia, ale może przecież wypływać z czegoś zupełnie 
innego – z odczuwanej wobec „pamięci miejsca” powinności. Powinności zadbania 
o bezimienne mogiły, o szczątki bądź co bądź ludzkie, o groby żołnierzy, które są, 
jak mówił Benjamin Franklin, „najlepszym kazaniem o pokoju”.
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Streszczenie

Artykuł dotyczy cmentarzy pierwszowojennych położonych na terenie dawne-
go powiatu ostrowskiego, w granicach z czasów II Rzeczypospolitej. Jest to 
tekst z dziedziny historii.
Autor referuje obecny stan wiedzy na temat wymienionych nekropolii, omawia 
etapy tworzenia cmentarzy wojennych, podejmuje próbę identyfikacji poległych 
pochowanych na tych cmentarzach, na podstawie publikowanych po wojnie 
niemieckich list strat oraz kronik poszczególnych jednostek wojskowych biorą-
cych udział w działaniach wojennych na terenie frontu wschodniego pierwszej 
wojny światowej. Podejmuje także refleksję nad celowością i sposobami zacho-
wania śladów Wielkiej Wojny dla przyszłych pokoleń.

Słowa kluczowe: I wojna światowa, front wschodni, cmentarze wojenne.
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Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika

ostrołęka na przestrzeni wieków. wybrane zagadnienia

W Małej Encyklopedii Państwowego Wydawnictwa Naukowego istnieje 
lakoniczny zapis dotyczący Ostrołęki: Ostrołęka, m. woj. nad Narwią, 52 tys. 
mieszk., ośr. przemysłu spożywczego gł. mięsnego i mleczarskiego, ponadto za-
kłady papiern., mat. bud., drzewne, odlewnia metali nieżelaznych, elektrownia 
cieplna (720 MW), węzeł kolejowy, ośr. turyst. (szlak wodny Narwi), prawa miej-
skie przed 1373 r.; 26 V 1831 r. przegrana bitwa wojsk pol. pod dowództwem  
J. Skrzyneckiego z armią ros. dowodzoną przez T. Dybicza, kościół i klasztor ber-
nardynów (XVII, XVIII w.). Zapis jest więc bardzo krótki, nieco zdezaktualizowa-
ny i z pewnymi błędami1.

Moim zamiarem nie jest bynajmniej stworzenie nowego, obszernego hasła 
encyklopedycznego ani skróconego zarysu dziejów miasta. Raczej chcę zapre-
zentować zwięzłą syntezę traktującą jedynie o niektórych, dowolnie wybranych, 
problemach. Tak więc zakres treściowy artykułu obejmuje tylko pewne zagadnie-
nia związane z szeroko rozumianymi dziejami miasta, m. in. próbę periodyzacji 
historii Ostrołęki, demografię, wybraną problematykę gospodarczą, wpływ rzeki 
Narwi na rozwój miasta i życie mieszkańców oraz pewne sprawy społeczne, na-
tomiast pomija zagadnienia polityczne czy też funkcjonowanie samorządu. Na ile 
to możliwe, rozwój miasta będzie ukazany w porównaniu z innymi sąsiednimi 
miejscowościami,  np. Ostrowią Mazowiecką, Łomżą czy też Pułtuskiem. Jeśli 
chodzi o cezurę czasową, to obejmuje ona okres od początku dziejów miasta, 
czyli od XIV wieku, do czasów współczesnych.

Artykuł oparty jest na źródłach znajdujących się w Archiwum Akt Dawnych 
w Warszawie, Archiwum m. st. Warszawy i województwa warszawskiego, jak też 
jego oddziałach w Pułtusku oraz Otwocku (wiek XX), w Archiwum Akt Nowych, 
na źródłach rosyjskich (Pamiatnaja kniżka łomżinskoj guberni), materiałach sta-
tystycznych oraz opracowaniach dotyczących dziejów miasta. Najważniejszym  
z nich jest praca Zofii Niedziałkowskiej Ostrołęka. Dzieje miasta. W ciągu 50 lat 
od ukazania się wyszły już cztery jej wydania, przy czym każde kolejne było po-
prawiane i uzupełniane, dwa przez autorkę, ostatnie przez zespół redakcyjny2. Ko-
lejne dwie ostrołęckie monografie, z tym że obie dotyczą tylko pewnego okresu, 
to publikacja Janusza Gołoty obejmująca okres międzywojnia Ostrołęka, Miasto 
i powiat w okresie międzywojennym oraz Jerzego Kijowskiego Dzieje Ostrołęki 

1 Dezaktualizacja dotyczy m. in. faktu, że Ostrołęka nie jest już miastem wojewódzkim (od 1 stycz-
nia 1999 r.), praktycznie przestała też już być węzłem kolejowym, natomiast błędna jest informacja  
o odlewni metali nieżelaznych, której w Ostrołęce nie było i nie ma oraz imieniu naczelnego wodza 
rosyjskiego w bitwie pod Ostrołęką Dybicza (powinno być I a nie T, ponieważ miał na imię Iwan.)
2 Pierwsze wydanie monografii miasta pt. Ostrołęka. Dzieje miasta ukazało się w 1967, 
drugie w 1975 r., trzecie w 1983 r. i czwarte w 2002 roku.
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1944–2000. Jeszcze inne, skromne objętościowo dwie publikacje autorstwa Zofii 
Niedziałkowskiej: Kronika najważniejszych wydarzeń z dziejów miasta Ostrołęki 
i Zarys historyczny dziejów miasta Ostrołęki do 1945 r. oraz Jerzego Kijowskiego 
Obraz powiatu ostrołęckiego w okresie międzywojennym.

Zacznijmy od próby periodyzacji dziejów miasta. Zasadniczy podział jest zgod-
ny z historią całego kraju i składa się z czterech części. Mamywięcokres I Rzeczy-
pospolitej, czasy rozbiorowe i I wojny światowej, Rzeczpospolitą międzywojenną  
i II wojnę światową oraz okres powojenny. Znaczne różnice między dziejami Polski  
a Ostrołęki następują przy szczegółowszym dzieleniu historii miasta. Tak więc w okre-
sie I Rzeczypospolitej można w odniesieniu do jej dziejów wyróżnić trzy podokresy: 
pierwszy – przed lokacją miasta, czyli od czasów najdawniejszych do lokacji w XIV 
wieku, drugi – okres przynależności do książęcego Mazowsza (do 1526 r.) i trzeci od 
włączenia do Korony do końca I Rzeczypospolitej (1795r). Czasy rozbiorowe dzielą 
się na przynależność do Królestwa Pruskiego (1795–1806), Księstwa Warszawskiego 
(1807–1814) i Królestwa Kongresowego (1815–1915), z ewentualnym wyodrębnie-
niem okresu do powstania styczniowego i po jego upadku. Czasy II Rzeczypospolitej 
to lata 1919–1939 i następujący tuż za nimi, krótki, ale jakże tragiczny dla miasta  
i całego kraju, okres II wojny światowej i okupacji. 

W okresie po drugiej wojnie światowej możemy wyróżnić pięć podokresów: lata 
1945–1948 odbudowa miasta ze zniszczeń wojennych, lata 1949–1956 Ostrołęka u progu 
uprzemysłowienia, lata 1957–1967 pierwszy okres uprzemysłowienia miasta, lata 1968–
1975 drugi etap uprzemysłowienia, Ostrołęka jako stolica podregionu kurpiowskiego, lata 
1975–1998 Ostrołęka „wojewódzka” oraz okres od 1999 r. do czasów obecnych – Ostro-
łęka jako powiat grodzki obok drugiego ziemskiego powiatu ostrołęckiego. 

Spróbujmy na wstępie krótko odnieść się do najdawniejszych dziejów Ostrołęki. 
Dokładna data nadania prawa miejskiego Ostrołęce nie jest wiadoma, ale powszechnie 
zwykło się wskazywać rok 1373. Jak stwierdził znany badacz przywilejów miast mazo-
wieckich Hipolit Gawarecki: Miasto Ostrołęka, nad rzeką Narwią, stolica Powiatu Ostro-
łęckiego, kiedy jest założone z pewnością stwierdzić nie można, przywileje jego oryginalne 
w czasie pożaru miasta w dniu 9 lutego 1817 r. wydarzonego, łupem stały się płomieni.3 
To właśnie 12 maja 1373r. w Wyszogrodzie książę mazowiecki Siemowit III nadał wój-
tostwo w Ostrołęce Świętosławowi zwanemu Roma. W owym dokumencie padło okre-
ślenie „miasto Ostrołęka” (civitas ostrolensis), mieszkańcy nazwani zostali mieszczanami  
i otrzymali przywilej posługiwania się prawem chełmińskim. Ostrołęka należała do jedne-
go ze starszych miast Mazowsza. Jeśli chodzi o nadanie prawa miejskiego, to poza Płoc-
kiem (prawa miejskie w 1237 r., ponownie w 1255 r.) wszystkie inne sąsiednie miejscowo-
ści uzyskały je później: Różan w 1378r., Pułtusk w 1380 r., Ciechanów w 1400 r., Łomża 
w 1418 r., Maków Mazowiecki w 1421 r., Przasnysz 1427 r. , Ostrów w 1434 r. 

W drugiej połowie XV wieku w Ostrołęce zaczął funkcjonować samorząd 
miejski, który stanowiła Rada Miejska, burmistrz, rajcowie. Miasto posiadało pie-
częć z godłem, na którym znajdował się niedźwiedź.

Również najprawdopodobniej w drugiej połowie XIV wieku powstał powiat 
ostrołęcki. Był on elementem systemu podziału terytorialnego, łącząc w sobie 
funkcje administracyjne (państwowe) i sądowe4. Składał się z dwóch części prze-
dzielonych Narwią o zupełnie różnej fizjografii i strukturze społecznej. Część 

3 H. Gawarecki, Pamiętnik historyczny płocki, Warszawa 1828, s. 37–38.
4 H. Samsonowicz, A. Supruniuk, Dzieje polityczne (połowa XIV–początek XVI w.), w: Dzieje Ma-
zowsza, tom I, Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Samsonowicza, Pułtusk 2006, s. 319–320.
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północna, a w stosunku do Narwi jej część prawobrzeżna w środkowym biegu, 
to obszar Zielonej Puszczy Kurpiowskiej, o bardzo słabych glebach i dużym za-
lesieniu. Do połowy XVII w zasadzie w ogóle niezamieszkały, stałe osadnictwo 
zaczęło się dopiero po „potopie szwedzkim”. Zamieszkiwali ją Puszczacy zwa-
ni następnie Kurpiami. Stanowili oni grupę zawodową zależną bezpośrednio od 
księcia a potem króla. Zajmowali się różnymi „przemysłami” leśnymi, wśród któ-
rych szczególnie istotne było bartnictwo. Ogólne zwierzchnictwo oraz sądownic-
two w imieniu władcy sprawowali pisarze ziemscy. Oni też organizowali pobór 
należnych danin. Istniała jednak pewna autonomia, którą można nazwać swoistą 
formą samorządu, polegająca na tym, że pisarz spośród bartników mianował tzw. 
starostę bartnego. Do jego kompetencji należało organizowanie pracy, wyzna-
czanie barci poszczególnym osobom oraz sprawowanie sądów nad bartnikami  
w sprawach mniejszej wagi5.

Natomiast część południowa, charakteryzująca się stosunkowo niezłą glebą, była 
zamieszkiwana przez liczną grupę szlachty zaściankowej; istniały tu także – i to aż do 
zakończenia II wojny światowej – dość liczne majątki ziemskie. Początki osadnictwa 
sięgają XI–XIII wieku i była to tzw. pierwsza kolonizacja mazowiecka.

Szczególnie korzystne dla Ostrołęki były lata 1526–1563. Początek stano-
wiło włączenie ziem Księstwa Mazowieckiego do Korony6. Należała wówczas 
do jednego z ważniejszych miast północno-wschodniego Mazowsza leżących na 
trasie Warszawa–Wilno i była stolicą największego powiatu ziemi łomżyńskiej. 
Dobrze rozwijało się rzemiosło i handel, rósł dobrobyt mieszkańców. Nad rzeką 
Omulwią rozwinął się ośrodek przemysłowy, w którym zlokalizowane zostały 
młyn, browar, tartak i folusz7. Ostrołęka otrzymała nowe, bardzo korzystne przy-
wileje od polskich władców: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Stefana Ba-
torego i Augusta III8. Ostrołęka w 1563 r. liczyła około 2 tysięcy mieszkańców   
i 337 domów9. Zofia Niedziałkowska, autorka monografii Ostrołęki, omawiając 
lata 1526–1563 w historii miasta, użyła określenia „złoty wiek Ostrołęki”10. Po-
dobne „złote wieki” odnotowały inne sąsiednie miasta Mazowsza, m. in. Łom-
ża i Ostrów11. Niestety, dobrze zapowiadający się ich rozwój został drastycznie 

5 Szerzej o bartnikach w Puszczy Kurpiowskiej w: J. Rafacz, Regale bartne na Mazowszu  
w późniejszym średniowieczu, Lwów 1938; R. Żukowski, Bartnictwo w Zagajnicy łomżyń-
skiej w okresie od połowy XVI do połowy XIX w., Białystok, 1965; A. Markowski, O barciach 
i bartnikach w Zagajnicy Ostrołęckiej w wiekach XVI–XVIII, Ostrołęka 1980 r.
6 W 1524 r. zmarł książę mazowiecki Stanisław, a w 1526 r. jego brat Janusz. Połączenie Mazowsza 
z Koroną nastąpiło decyzją sejmu mazowieckiego w Warszawie w 1529 r., potwierdzone przywi-
lejem piotrkowskim (27 grudnia 1529 r.), a ostateczne rozwiązanie sprawy mazowieckiej w 1537 r.
7 Folusz było to urządzenie do spilśniania sukna.
8 Szczególnie ważny był przywilej Zygmunta III z 15 marca 1597 r., zgodnie z którym m. in.: 
(…) mieszczanie ostrołęccy, gdy są mieszczanami, nie wieśniakami, nie byli używani do robót 
chłopskich, od Starosty z listami chodzić, siana i innych rzeczy dostarczać, albo do dworu odwozić 
nie powinni, znowu Starosta ażeby piwa od mieszczan nie wymagał, kary należące od mieszczan 
w przyzwoitym czasie w dzień św. Marcina odbierał, drwa suche byleby nie wyrobione na barci, 
do opału ścinać pozwalał, karę zwaną bykowe, Burmistrzom do odbierania odstąpił.
9 Dzieje Mazowsza za panowania książąt przez F. Kozłowskiego, Warszawa 1858, s. 394
10 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, Ostrołęka 2002, s. 50.
11 A. Dobroński w swej monografii Ostrowi Dzieje Ostrowi Mazowieckiej do 1914 r., pisząc 
o mieście w XVI–XVII, jeden z rozdziałów tytułuje „Złoty wiek” ostrowski.
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przerwany przez pożary, epidemie, wojny ze Szwedami (tzw. „potop szwedzki”) 
i pierwszą wojnę północną, dlatego też druga połowa XVII i pierwsza połowa 
XVIII wieku były bardzo niekorzystne dla wszystkich miast mazowieckich,  
w tym Ostrołęki. Przełożyło się to na gwałtowny, pięciokrotny spadek liczby 
mieszkańców z 2 tysięcy w roku 1563 do 400 w roku 167612. 

Przełom wieku XVII i XVIII, a następnie wiek XVIII przyniosły znaczny postęp  
w rozwoju Ostrołęki, o czym może świadczyć liczba mieszkańców. W 1777 roku Ostro-
łęka liczyła 279 dymów, zaś przeprowadzona w styczniu 1792 r. w Ostrołęce lustracja 
– połączona z pierwszym imiennym spisem ludności i posesji oraz nazwami ulic – wy-
kazała, że miasto wraz z przedmieściami liczyło 1 480 mieszkańców i 359 posesji (w 
Ostrowi w w tym samym roku było 130 domów i 867 osób). Porównując te liczby  
z danymi z 1676 r., należy odnotować wzrost mieszkańców w Ostrołęce o prawie 400%, 
podczas gdy w Ostrowi np. o 90%. Ponowne wyprzedzenie Ostrołęki przez Ostrów  
w liczbie mieszkańców nastąpiło dopiero mniej więcej w połowie XIX wieku. 

Miasto zabudowane drewnianymi domkami – tak przedstawiała wygląd Ostro-
łęki w końcu XVIII wieku jej sumienna badaczka Zofia Niedziałkowska – z których 
tylko 25 „zdobiły” murowane kominy, robiło wrażenie dużej, względnie uporządko-
wanej wsi. Punktem centralnym był obszerny rynek zwarto zabudowany. Z naroży 
tego placu, pośrodku którego stał ratusz też drewniany, wybiegały pod kątem prostym 
główne ulice. 3 okazałe murowane budowle w mieście to2 kościoły i klasztor13. 

Większość mieszkańców Ostrołęki w tym czasie zajmowała się rolnictwem, dość 
liczni byli rzemieślnicy. Szeroko zakrojony i konsekwentnie realizowany plan porząd-
kowania miast, przede wszystkim królewskich, spowodował wyraźne ożywienie go-
spodarcze, zmienił się wygląd i warunki życia mieszkańców. Ostrołęka trafiła w tym 
czasie na łamy ogólnopolskiej historii z racji czynnego udziału w konfederacji barskiej,  
w „czarnej procesji” 1789 r. w Warszawie oraz w powstaniu kościuszkowskim (wy-
marsz wojsk Madalińskiego z Ostrołęki w kierunku Krakowai półroczna obrona miasta 
przed wojskami pruskimi). 

Korzystne dla Ostrołęki były decyzje zaborczych władz pruskich dotyczą-
ce nowego podziału administracyjnego, w wyniku którego powstał duży powiat 
ostrołęcki, należący do departamentu płockiego w nowo utworzonej prowincji 
Prus Nowowschodnich (Neu-Ostprussen), w skład którego weszły ziemie trzech 
dotychczasowych powiatów: ostrołęckiego, nurskiego i ostrowskiego. Był to 
wielki powiat liczący około 1500 km², na którego obszarze było aż 7 miast: Ostro-
łęka, Ostrowia, Andrzejewo, Brok, Czyżew, Myszyniec i Nur.

Okres autonomicznego Królestwa Polskiego w latach 1815–1830, a szczególnie 
ostatnia dekada, był pomyślny dla gospodarki ziem polskich. Rozwijał się przemysł i na-
stąpił wzrost ludności miast, w tym i Ostrołęki. Dzięki protekcyjnej polityce władz podjęte 
zostały różnorodne działania zmierzające do rozbudowy i przebudowy miast. W tym celu 
powołana została w 1820 r. specjalna Komisja Miast. Wyraźnie wzrosła liczba mieszkań-

12 Gwałtowne zmniejszenie liczby mieszkańców miało miejsce w zasadzie we wszystkich polskich mia-
stach, w tym również – a może nawet szczególnie – na Mazowszu. Dla przykładu w Łomży zmniejsze-
nie liczby mieszkańców w tym okresie nastąpiło z 3300 do 300, w Nowogrodzie z 1800 do 150, w Kol-
nie z 1600 do 100, w Pułtusku z 3000 do 350, a w Różanie z 2000 do 100. Jak więc wynika z tych danych, 
miejscowości sąsiadujące z Ostrołęką i Ostrowią poniosły jeszcze większe straty ludnościowe, bo od 
prawie dziesięciokrotnych (Pułtusk) do dwudziestokrotnych (Różan). W konsekwencji tych strat lud-
nościowych Ostrów stała się najludniejszym miastem w tym regionie, wyprzedzając nieco Ostrołękę.
13 Z. Niedziałkowska, Zarys historyczny miasta Ostrołęki do 1945 r., Ostrołęka 1989, s. 16.
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ców w Ostrołęce – z 1195 w 1810 r. i około 2000 w roku 1820 do 3030 w roku 1827,  
a więc w ciągu kilkunastu lat nastąpił niemal trzykrotny wzrost liczby mieszkańców14.  
W klasyfikacji miast mazowieckich pod względem liczby ludności zdecydowanie pro-
wadziła Warszawa (131 484 mieszkańców) przed Płockiem, Kutnem, Makowem i Puł-
tuskiem (wszystkie ponad 4000 ludności). Ostrołęka z 3030 mieszkańcami zajmowała  
11 miejsce. Kontynuując wątek demograficzny, należy stwierdzić, że po powstaniu listo-
padowym Ostrołęka odnotowała katastrofalny spadek liczby mieszkańców, co wynikało 
głównie z dwóch powodów. Pierwszy z nich to zniszczenia w czasie wojny polsko-rosyj-
skiej, a szczególnie w bitwie rozegranej w Ostrołęce 26 maja 1831 r. Ostrzał artyleryjski 
i pożar spowodowały straty obejmujące ponad połowę wszystkich domów, zniszczone 
zostały także najokazalsze budynki w mieście, tj. kościół farny oraz klasztor i kościół ber-
nardyński, jak też rozpoczęta budowa fabryki i osady rękodzielniczej. Drugi powód to sza-
lejąca epidemia cholery, która oprócz strat w wojsku carskim i polskim pochłonęła wiele 
ofiar spośród cywilnej ludności miasta.

Rok 1866 przyniósł decyzje administracyjne władz rosyjskich bardzo ważne, ale 
mniej korzystne dla Ostrołęki. Utworzone zostały nowe gubernie, w tym łomżyńska. 
Z kolei powiat ostrołęcki został poważnie uszczuplony, odpadły bowiem od niego te-
reny powiatu ostrowskiego i nurskiego, zmniejszyło się więc także znaczenie samego 
miasta. 

Pod koniec XIX wieku nastąpił wzrost gospodarczy Ostrołęki spowodowany przede 
wszystkim dwiema okolicznościami. Pierwszą z nich było uzyskanie i rozbudowanie 
ważnych połączeń drogowych i kolejowych, a drugą budowa nowych dużych koszar  
i utworzenie garnizonu wojskowego. Przez Ostrołękę wiódł wówczas ważny szlak dro-
gowy: Warszawa–Ostrołęka–Łomża–Suwałki–Petersburg. Uzyskała ona też trzy połącze-
nia kolejowe (do Łap przez Śniadowo, Pilawy przez Tłuszcz i Małkini przez Ostrów). 
Zmniejszyło się natomiast znaczenie wodnego szlaku narwiańskiego. Z kolei budowa ko-
lei wiązała się z lokalizacją w Ostrołęce  garnizonu wojsk carskich. Dla potrzeb rosyjskie-
go wojska – niezależnie od już wcześniej istniejących tzw. koszar Benedona – wybudo-
wano koszary w Wojciechowicach, wzdłuż szosy prowadzącej do Łomży. Budowa trwała  
w latach 1892–1900, a ogółem zostało wzniesionych 21 obiektów wojskowych. Przeby-
wały w nich trzy pułki – 5 Niżegorodzki Pułk Dragonów, 6 Głuchowski Pułk Dragonów 
i 21 Muromski Pułk Piechoty oraz 10. batalion saperów, sztab 6. dywizji piechoty i do-
wództwo 1. brygady15.

I wojna światowa i toczące się tu w 1915 r. zażarte walki niemiecko-rosyjskie 
spowodowały olbrzymie straty w gospodarce miasta16, do których doszło jeszcze 
wywiezienie do Rosji różnego rodzaju majątku (maszyny, urządzenia, inwentarz) 
i bezwzględna rekwizycyjna polityka okupanta niemieckiego. 

14 I. Gieysztorowa, A. Zahorski, J. Łukasiewicz, Cztery wieki Mazowsza, Warszawa 1968,  
s. 303, Aneks Ludność miast mazowieckich; A. Dobroński, Dzieje Ostrowi..., s. 57; Dane 
dotyczące liczby mieszkańców Ostrołęki różnią się od ustaleń Z. Niedziałkowskiej (Ostro-
łęka. Dzieje miasta..., s. 149 i 153), według której w 1826 r. Ostrołęka liczyła 2562 miesz-
kańców (1337 mężczyzn i 1225 kobiet), z czego na samo miasto przypadało 1506 osób 
(783 mężczyzn i 723 kobiet), zaś w 1829 r. 2883 mieszkańców, w tym w mieście 1720 osób.
15 A. Dobroński, Walory wojskowe guberni łomżyńskiej przed I wojna światową, „Rocznik 
Białostocki” Tom XII, 1976 s. 247–248.
16 Np. straty w budynkach wynosiły około 75% i były jednymi z największych w całym 
Królestwie Polskim.



108 Jerzy Kijowski

Ostrołęka w okresie międzywojennym miała charakter rolniczy, co wynikało ze 
składu zawodowego mieszkańców oraz odzwierciadlało się w ich wyglądzie. Słusz-
nie stwierdził wybitny polski historyk Henryk Samsonowicz w słowie wstępnym do 
publikacji o mazowieckich miasteczkach: ... poza rzemiosłem i handlem, usługami 
(dobrze znane było piwo mazowieckie, a od pewnego czasu i gorzałka w mazowiec-
kich karczmach) były one zamieszkałe przez rolników, ogrodników i hodowców bydła. 
Mieszczanie-rolnicy to typ zawodowy i społeczny, znany w całej Europie, ale na Ma-
zowszu był szczególnie częsty17. 

Według pierwszego spisu powszechnego z 1921 r. liczba ludności w Ostrołęce 
wynosiła 9145 mieszkańców, a w 1931 r. 13 341. Ustępowała więc wyraźnie nie 
tylko Łomży (w 1921 r. 22 014, w 1931r. 25 065), ale również sąsiedniej Ostro-
wi (w 1921r. 13 425, w 1931 r. 17 600). Natomiast procentowy przyrost ludności  
w dekadzie między spisami (1921–1931) największy był w Ostrołęce, gdyż wyniósł 
45,8%, podczas gdy w Ostrowi 28%, a w Łomży zaledwie  15%18. W końcu mię-
dzywojnia liczba mieszkańców Ostrołęki w 1937 r wynosiła 13 50019 , a we wrze-
śniu 1939r. szacunkowo około 14 tysięcy, w Ostrowi oscylowała przed wybuchem 
wojny wokół 18 tysięcy, zaś w Łomży około 28 tysięcy.

Podobnie jak  przed wojną, tak i w okresie międzywojennym znaczny wpływ 
na życie miasta wywierało wojsko. Dotyczyło to zarówno sfery gospodarczej, 
jak i kulturalnej. W Ostrołęce był to 5 Pułk Ułanów Zasławskich stacjonujący  
w mieście od 26 maja 1921 r. i 12 Dywizjon Artylerii Konnej (obie jednostki mie-
ściły się w Wojciechowicach w dawnych koszarach carskich). Korzyści dotyczące 
spraw gospodarczych to przede wszystkim sprzedaż wojsku towarów spożyw-
czych i przemysłowych oraz świadczenie różnorodnych usług. Dzięki zleceniom 
ze strony wojska dobrze prosperowali tacy rzemieślnicy, jak: szewcy, krawcy, 
rymarze, kowale, budowlańcy. Pozytywny był też wpływ na okolicznych rolni-
ków dostarczających do jednostek wojskowych produktów rolnych: ziemniaków, 
chleba, warzyw, owoców, nabiału, mięsa dla żołnierzy oraz paszy dla koni20. Jesz-
cze większe było oddziaływanie w sferze patriotyczno-kulturalnej oraz sportowej. 
I tu właśnie jest zasadnicza różnica między oddziaływaniem wojska carskiego  
w poprzednich latach a polskiego, bowiem wojsko polskie organizowało wiele 
patriotyczno-historycznych uroczystości z udziałem ludności miasta. Poza obcho-
dami świąt państwowych takich jak 3 maja, 11 listopada oraz 15 sierpnia (Dzień 
Wojska Polskiego) było to przede wszystkim święto pułkowe dla 5 Pułku Ułanów 
Zasławskich (23 września tj. rocznica zwycięskiej bitwy pod Zasławiem w 1920 r.). 
5 Pułk posiadał dwie sale do projekcji filmów, pluton trębaczy, ale szczególnie 
wyróżniał się działalnością sportową, w tym głównie jeździectwem.

17 H. Samsonowicz, Słowo wstępne, w: Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków. Wy-
brane zagadnienia rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, Pod redakcją Andrze-
ja Stawarza, Warszawa 1999, s. 8.
18 Wyniki spisów z 1921 r. i 1931 r., wyliczenia własne. Przykładowo w tym samym okresie 
liczba mieszkańców Łomży zwiększyła się z 22 014 do 25 100, czyli zaledwie o 14%. 
19 Z. Niedziałkowska, Kronika najważniejszych wydarzeń z dziejów miasta Ostrołęki, Ostrołęka 
1989, s. 27.
20 J. Dziewirski, J. Kijowski, H. Maćkowiak, 5 Pułk Ułanów Zasławskich, Wydanie drugie, 
poprawione i poszerzone, Ostrołęka 1994, s. 86.
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Duże osiągnięcia nastąpiły w oświacie. Poza szkolnictwem podstawowym (po-
wszechnym) były gimnazja żeńskie i męskie, które następnie uległy połączeniu  
w 1932 roku oraz szkoła krawiecka dla dziewcząt i Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa 
dla chłopców. Dobrze rozwijało się także szkolnictwo żydowskie. Ze względu jednak 
na duże zacofanie z czasów zaborów i wojny oraz niepełną powszechność nauczania 
(wynoszącą w 1930 r. około 70%) nie udało się w pełni zlikwidować analfabetyzmu, 
chociaż nastąpił znaczny jego spadek (np. w Ostrołęce w latach 1921–1931 z 30% do  
20 %). Rozwój oświaty pociągnął za sobą rozwój czytelnictwa, czego dowodem było m. 
in. tworzenie sieci bibliotek. Powstawały one przy stowarzyszeniach kulturalno-oświa-
towych, placówkach kultury i szkołach, zaś w 1936 r. powstała Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Ostrołęce. Były dwa kina: jedno prywatne, „Uciecha”, należące do rodziny 
Lendów i drugie w Domu Kolejarza na stacji. 

Reasumując, można stwierdzić, że Ostrołęka międzywojenna to miasteczko 
stanowiące centrum administracyjno-handlowe i usługowe dla powiatu, bez więk-
szych szans na to, by dzięki własnym siłom stać się większym ośrodkiem.

Podczas okupacji powiat ostrołęcki podzielony został na trzy części. Miasto 
Ostrołęka i północne gminy znalazły się w III Rzeszy w Rejencji Ciechanowskiej, 
południowe gminy powiatu w Generalnej Guberni, a część z nich została włączo-
na do Związku Radzieckiego.

Znaczne zmiany, których efekty są widoczne do dnia dzisiejszego, nastąpiły 
po II wojnie światowej, poczynając od przełomu lat 40. i 50. Ostrołęka została 
wyzwolona spod okupacji niemieckiej 6 września 1944 r. w ramach tzw. letniej 
operacji Armii Czerwonej w 1944 r. pod kryptonimem „Bagration”21. Powojenny 
start Ostrołęki był bardzo trudny. Faktyczny początek normalnego życia w mie-
ście nastąpił dopiero na przełomie stycznia i lutego 1945 r., bowiem przez kil-
ka miesięcy (wrzesień 1944–styczeń 1945) życie w Ostrołęce niemal całkowicie 
zamarło. Miasto opanowane było przez żołnierzy radzieckich, a za Narwią byli 
Niemcy; trwało permanentne ostrzeliwanie i bombardowanie, a ludność została 
wysiedlona przede wszystkim do pobliskich gmin. Obrazowo mówiąc, w Ostro-
łęce nie było żadnego nieuszkodzonego budynku, a wiele całkowicie spalonych 
lub zburzonych. Zakłady przemysłowe w mieście i powiecie, i tak stosunkowo 
nieliczne i niewielkie, uległy zniszczeniu. Całkowicie zniszczone zostały m. in. 
dwie ostrołęckie elektrownie, cegielnie, tartaki i młyn wodny. W stosunku do sta-
nu z 1939 r. ogółem zniszczenia Ostrołęki wynosiły około 55%, zaś w wymiarze 
finansowym około 15–20 mln złotych przedwojennych22. Aczkolwiek zniszczenia 
wojenne w Ostrołęce w czasie II wojny światowej były procentowo znacznie niż-
sze niż podczas I wojny światowej (85%), to i tak należały do jednych z najwięk-
szych nie tylko na Mazowszu, lecz i w kraju. 

Duże były także straty ludnościowe. Według szacunkowych danych staty-
stycznych Ostrołękę w 1945 r. zamieszkiwało 795023, czyli zmniejszenie liczby 
ludności w okresie okupacji wyniosło około 7 tysięcy (prawie 50%). Na tak duże 

21 Nazwa operacji „Bagration” pochodzi od nazwiska rosyjskiego dowódcy Piotra Bagra-
tiona (1765–1812), gruzińskiego księcia, generała wojsk carskich, wsławionego w wojnach 
napoleońskich w 1805, 1806–1807 i 1812 r., poległego w bitwie pod Borodino.
22 Większe zniszczenia w województwie warszawskim miał jedynie Maków Mazowiecki 
(85,6%), Archiwum Państwowe m. st. Warszawy (dalej: APW), Urząd Wojewódzki War-
szawski (dalej: UWW), Wydział Odszkodowań Wojennych, sygn. 40.
23 Powszechny Sumaryczny Spis Ludności z dn. 14 II 1946 r., Warszawa 1947, s. 25.
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ubytki złożyły się różne przyczyny, z których najważniejszą był ubytek ludności 
żydowskiej24. W dwóch pierwszych latach powojennych nastąpił pewien wzrost 
liczby ludności (np. w Ostrołęce z około 9279 w lutym 1946 do 10 745 na koniec 
roku 1947), głównie w wyniku powrotów z wojny, obozów i przymusowej pracy. 
Przez następnych kilka lat nastąpiła stagnacja w liczbie mieszkańców25. Ponieważ 
w Ostrołęce nie było pracy, nastąpiła emigracja pewnej ilości ostrołęczan przede 
wszystkim na Ziemie Odzyskane, ale również do Warszawy i innych ośrodków 
miejskich. Według szacunkowych danych z Ostrołęki wyjechało do 31 stycznia 
1946 r. 349 rodzin i 1091 osób26 (12% w stosunku do ogółu mieszkańców). Ubytki 
te w niewielkim tylko stopniu zostały zrekompensowane powrotami repatrian-
tów ze Związku Radzieckiego. W latach 1947–1951 Ostrołęka nie odnotowała 
w zasadzie żadnego przyrostu ludności (10 745 w roku1947 i 10 700 w 1951),  
w latach 1952–1960 wynosił on po kilkaset osób rocznie. Pozostając jeszcze przy 
problematyce demograficznej, warto odnotować, że stan przedwojenny w liczbie 
mieszkańców Ostrołęka uzyskała dopiero w 1960 r. (15 216).

Pierwsze powojenne lata poświęcone były odbudowie miasta ze zniszczeń.  
Z początkiem lutego 1945 roku do Ostrołęki powróciły władze miejskie i po-

wiatowe utworzone w południowej części powiatu. Odbudowano ratusz, kościoły, 
sklepy, warsztaty rzemieślnicze i mieszkania. W ciągu kilku miesięcy urucho-
miono wszystkie cztery szkoły powszechne i trzy średnie, zorganizowano służbę 
zdrowia, opiekę społeczną, rozpoczęto działalność sportową i kulturalną. Powsta-
ły partie polityczne, organizacje młodzieżowe, związkowe i społeczne. 

Bardzo ważne dla rozwoju Ostrołęki – rzutujące na dalsze jej dzieje – były 
decyzje centralnych władz partyjno-państwowych dotyczące założeń a potem re-
alizacji Planu 6-letniego (1950–1955). W ramach uprzemysłowienia kraju oraz 
wyrównywania różnic w rozwoju gospodarczym Polski (dobrze rozwinięta Pol-
ska „A” po lewej stronie Wisły i słabo rozwinięta Polska „B” po prawej stronie) 
zapadły decyzje o budowie w Ostrołęce fabryki celulozy i papieru oraz elektro-
ciepłowni27. 

Związane to było między innymi z koniecznością rozbudowy przemysłu ce-
lulozowo-papierniczego, który w czasie wojny uległ zniszczeniu w ponad 50%,  
a równocześnie z bardzo pogłębiającym się deficytem papieru, tektury i opakowań. 
Władze centralne podjęły więc decyzję o budowie od podstaw dużych kombinatów 
celulozowo-papierniczych. Pierwszym z nich miała być Ostrołęcka Fabryka Celulo-
zy i Papieru. Inicjatywa jej budowy wyszła od władz ostrołęckich, przy czym decy-
zja o jej budowie miała aspekt polityczny i ekonomiczny. Budowa fabryki papieru  

24 Przed wojną na około 15 000 mieszkańców (1939 r.) 1/3, czyli 5000, stanowiła ludność 
żydowska.
25 W 1945 r. liczba ludności Ostrołęki wynosiła 7950, wzrastając w 1946 r. do 9279 i do  
10 745 w 1947 r., natomiast w 1949 r. wynosiła około 10 600, w 1949 r. około 10 500, w 1950 
r. 10 409, w 1950 r. około 10 700, by dopiero w 1951 r. przekroczyć liczbę 11 000.
26 Archiwum m. st. Warszawy i woj. warszawskiego (APW), Urząd Wojewódzki Warszawski 
(UWW), Urząd Informacji i Propagandy (UI i P), sygn. 478; Szerzej o akcji przesiedleńczej z po-
wiatu ostrołęckiego na Ziemie Odzyskane w: J. Kijowski, Przesiedlenia ludności Kurpiowszczyzny 
na Ziemie Odzyskane po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu ostrołęckiego 
(Pogranicze mazursko-kurpiowskie, Olsztyn–Ostrołęka 1998, s. 92–104).
27 Początkowo miała to być elektrownia zakładowa, jedynie dla potrzeb fabryki celulozy  
i papieru, następnie zmieniona na elektrociepłownię dla potrzeb miasta i regionu.
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w Ostrołęce (łącznie z elektrociepłownią) traktowana była jako poligon doświadczal-
ny dla innych projektowanych tego typu zakładów (Kwidzyń, Świecie nad Wisłą).  
O jej lokalizacji zadecydowało słabe uprzemysłowienie tego regionu, nadwyżka siły 
roboczej, dostatek wody, surowca i połączenia kolejowe. Budowa został zlokalizowa-
na w dzielnicy Wojciechowice na terenie byłych koszar, najpierw carskich a potem 
polskich. Kombinat został zaprojektowany w większości według dokumentacji zagra-
nicznej i miał produkować różnego rodzaju papier, tekturę, kartonaże, celulozę i worki 
papierowe. Oddanie fabryki nastąpiło w 1959 r. (pierwszy etap). Zakład wyposażony 
został w najnowocześniejsze w tym czasie – na skalę europejską i światową – maszy-
ny oraz urządzenia produkcyjne. 

Drugi etap budowy zakładu trwał w latach 1961–1966. Była to przede wszyst-
kim budowa i rozruch celulozowni, co nastąpiło w 1966 r. i zaowocowało powo-
łaniem Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych. Po pełnym rozruchu w 
1967 r. w zakładach pracowało około 2600 osób, a szacunkowa roczna wartość 
produkcji OZCP wynosiła 2,3 mld zł. 

Z budową Ostrołęckiej Fabryki Celulozy i Papieru ściśle związana była budo-
wa Elektrociepłowni Ostrołęka. Zlokalizowana ona była również w Wojciechowi-
cach, mających w przyszłości przekształcić się w dzielnicę przemysłową Ostrołęki. 
Finał ponad trzyletniej budowy Elektrociepłowni Ostrołęka nastąpił 21 lipca 1956 r. 
Oddany został wówczas do eksploatacji pierwszy kocioł OP-100. Za nim poszły 
następne, a Elektrociepłownia Ostrołęka (późniejszy Zespół Elektrowni Ostrołęka) 
wraz z Fabryką Celulozy i Papieru (późniejszymi Ostrołęckimi Zakładami Celulo-
zowo-Papierniczymi) stworzyły nowy pejzaż przemysłowy w Ostrołęce, zmieniając 
równocześnie życie mieszkańców miasta. W tym też czasie powstały spółdzielnie 
pracy „Narew” oraz „Przyszłość”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Państwo-
wy Ośrodek Maszynowy. W handlu działała Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
„Społem”, Miejski Handel Detaliczny oraz spółdzielczość rolnicza (Gminne Spół-
dzielnie „Samopomoc Chłopska”).

Ponieważ już od 1956 r. funkcjonowała elektrociepłownia, a od 1959 r. Ostro-
łęcka Fabryka Celulozy i Papieru (OFC i P), a liczba zatrudnionych w nich osób 
ciągle wzrastała, rzutowało to także na wzrost liczby mieszkańców miasta. Dla 
przykładu w 1955 r. Ostrołękę zamieszkiwało 12 105 osób, a Ostrów 12 70528, 
czyli w zasadzie nastąpiło zrównanie liczby mieszkańców, po czym Ostrołęka 
stopniowo, ale sukcesywnie, zaczęła wyprzedzać Ostrów.

Kolejny impuls do szybszego rozwoju gospodarczego miasta miał miej-
sce w 1968 r. Wówczas zgodnie z uchwałą Rady Ministrów rozpoczęto wdra-
żanie planu rozwoju opracowanego przez pracownię Planu Podregionalnego 
m. st. Warszawy i Województwa Warszawskiego pod nazwą „Zasady Rozwo-
ju Regionu Warszawskiego do roku 1985”. Przewidywano w nim wykształce-
nie silnych ośrodków podregionalnych w celu tworzenia układu przestrzennego 
przeciwdziałającego napływowi ludności do Warszawy i jej strefy podmiejskiej. 
Zakładano funkcjonowanie pięciu ośrodków podregionalnych (warszawski, 
płocki, siedlecki, ciechanowski i ostrołęcki), przy czym szczególnie szybko roz-
wijać się miały stolice tych podregionów, więc i Ostrołęka. W związku z tym, 
poczynając od 1968 r., rozpoczyna się drugi etap industrializacji Ostrołęki, 
przy czym – jak się później okazało  – był to największy program inwestycyjny  

28 M. Bartniczak, Podziały administracyjne w powiecie Ostrów Mazowiecka, w: Ostrów Ma-
zowiecka. Z dziejów miasta i powiatu..., s.305.
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w całej historii miasta i, co ważniejsze, niemal w całości zrealizowany29. Z najważ-
niejszych zrealizowanych w Ostrołęce w latach 1968–1975 inwestycji wymienić 
należy: Elektrownię „B”, Zakłady Mięsne, Zakłady Wapienno-Piaskowe, Zakłady 
Betonów Komórkowych (Prefabet), Wytwórnię Elementów Wielkopłytowych, kom-
binat szklarniowy i proszkownię mleka. Ogółem nakłady inwestycyjne w Ostrołęce 
w latach 1960–1975 wyniosły około 10 mld zł, z czego połowa w pięcioleciu 1970–
197530.

Największym pod względem liczby zatrudnionych zakładem w mieście były 
nadal Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze. Produkcja ich sukcesywnie 
wzrastała (poza latami 1971–1972, kiedy miało miejsce pewne obniżenie spo-
wodowane brakami surowców i okresowymi przestojami).  Wartość produkcji 
według cen zbytu wzrosła z około 1,2 mld zł do ponad 1,5 mld zł. Nakłady inwe-
stycyjne w tym okresie wyniosły 182,6 mln zł, w tym na inwestycje budowlane 
130,6 mln zł. Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze funkcjonowały pod 
tą nazwą prawie do końca 1990r. Wówczas w dniu 12 października podpisana 
została umowa między OZCP “Macierz”, szwedzką Intercellulosą i Centralą Han-
dlu Zagranicznego „Paged”, w wyniku której utworzona została nowa spółka pod 
nazwą Intercell (obecnie Stora Enso). 

Nakłady inwestycyjne dla Ostrołęki na lata 1970–1975 wyniosły ponad 5 mld 
zł, podczas gdy na dwie ostatnie pięciolatki, tj. na lata 1960–1970, wyniosły łącz-
nie niecałe 4 mld złotych. Uprzemysłowienie Ostrołęki było tak szybkie i duże, że  
w tyle, mimo też istotnego wzrostu, pozostały inne dziedziny życia społeczno-gospo-
darczego, m. in. budownictwo mieszkaniowe i towarzyszące, oświata i kultura czy też 
służba zdrowia. Na teren Ostrołęki ściągniętych zostało wiele dużych przedsiębiorstw 
budowlanych, w tym „Beton-Stal”, „Kablobeton” i Ostrowskie Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane. Przy okazji budowy zakładów produkcyjnych wzniesiono inne obiekty m. 
in. pocztę, stadion sportowy, Dom Sportowca i zajezdnię PKS.

Uprzemysłowienie Ostrołęki wpłynęło na zwiększenie liczby mieszkańców 
miasta. W 1970 roku liczba ludności Ostrowi wynosiła 15 010 osób, zaś Ostrołęki 
już 22 16031. Tak więc w ciągu 15 lat nastąpił w Ostrołęce wzrost liczby mieszkań-
ców o ponad 10 tysięcy (około 45%), zaś w Ostrowi o niecałe 1700 (około 14%). 

Ukoronowanie gospodarczego rozwoju Ostrołęki nastąpiło 1 czerwca 
1975 roku. Decyzją władz centralnych dokonano wówczas zmiany podzia-
łu administracyjnego kraju, przechodząc z trzystopniowego na dwustopnio-
wy (gminy, województwa), likwidując powiaty i tworząc 49 województw w 
miejsce dotychczas funkcjonujących 16. Stolicą jednego z nowo utworzonych 
województw – po raz pierwszy w historii – została Ostrołęka. Swoistym para-
doksem w historii miasta był fakt, że awans na stolicę województwa zbiegł się  
z zahamowaniem inwestycyjnym. Był to bowiem czas drugiej połowy rządów 
ekipy Gierka, kiedy to ze względu na konieczność spłaty zaciągniętych kredy-
tów, (których oprocentowanie zresztą gwałtownie wzrosło z około 7% do 21%), 
zakończył się boom inwestycyjny w kraju i oczywiście również w Ostrołęce. 

29 Do planowanych a niezrealizowanych w tym czasie w Ostrołęce inwestycji zaliczyć na-
leży m. in. budowę młyna przemiałowego i spichlerza zbożowego, zakładów włókienniczo
-odzieżowych, wytwórni elementów z tworzyw sztucznych i elementów prefabrykowanych 
dla budownictwa przemysłowego oraz zakładów wykorzystujących korę z OZCP.
30 J. Kijowski, Dzieje Ostrołęki 1944–2000, Ostrołęka 2002, s. 480.
31 Tamże, s. 688, aneks nr 10 – Ludność Ostrołęki w latach 1945–2000.
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Natomiast bardzo szybko wzrastało w Ostrołęce budownictwo mieszkaniowe  
i towarzyszące, co zresztą przekładało się na wzrost liczby mieszkańców. Z oko-
ło 28 000 osób w 1975 r. Ostrołęka w okresie swej „wojewódzkości” doszła do  
55 271 w 1998 r., czyli w ciągu niecałego ćwierćwiecza uległa niemal podwo-
jeniu. W analogicznym czasie ludność Ostrowi wzrosła zaledwie o nieco ponad 
38% (z około 16 000 do około 22 000).

Transformacja ustrojowa i gospodarcza przełomu lat 80. i 90. XX wieku  
w miarę łaskawie obeszła się z Ostrołęką. Zachowały się największe zakłady pracy 
np. Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze i Zespół Elektrowni Ostrołęka, 
inne uległy pewnym przekształceniom i zaledwie kilka zostało zlikwidowanych.

Na zakończenie kilka uwag ogólnych. Kilkuwiekowa historia Ostrołęki związa-
na była i jest z Mazowszem, centralną dzielnicą Polski, „uhonorowaną” dodatkowo 
stolicą kraju – Warszawą. Przeżywała trudne lata (wojny, pożary, epidemie), jak i do-
bre. Wielokrotnie, głównie z racji wydarzeń politycznych i militarnych, rzadziej go-
spodarczych, trafiała na karty historii regionu i państwa. Wpłynęły na to gabinetowe 
decyzje władz centralnych, które zdecydowały najpierw o „uszczęśliwieniu” Ostrołę-
ki dwoma niezwykle ważnymi i miastotwórczymi inwestycjami, jakimi były: elektro-
ciepłownia oraz Ostrołęcka Fabryka Celulozy i Papieru, a następnie kolejnymi inwe-
stycjami zwieńczonymi awansem miasta na stolicę województwa. Szczęście trwało 
wprawdzie krótko, niecałe ćwierć wieku, ale uzyskana przewaga pozostała. Charak-
terystyczną cechą rozwoju regionu kurpiowskiego było skoncentrowanie inwestycji 
przemysłowych, a następnie zakładów produkcyjnych, w samej Ostrołęce z całkowi-
tym niemal pominięciem terenu powiatu, a więc swoisty „ostrołękocentryzm”. Nie 
licząc Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,  jedynymi zakładami zlokali-
zowanymi poza miastem były: Dziewiarska Spółdzielnia Pracy „Pełta” w Myszyńcu 
będąca filią tejże spółdzielni z Pułtuska32, Zakłady Przemysłu Torfowego w Karasce 
(Gmina Kadzidło) i Zakłady Cegły Silikatowej w Krukach (gmina Olszewo-Borki). 
Różniło to powiat ostrołęcki od innych sąsiednich, bo np. w powiecie makowskim – 
oprócz Makowa – zakłady produkcyjne znajdowały się także w Różanie, w powiecie 
ostrowskim w Małkini, a w powiecie przasnyskim w Chorzelach.

Znaczne zmiany zaszły w demografii powiatu. Ze wzrostem liczby mieszkań-
ców w mieście związane było systematyczne zmniejszanie się liczby mieszkańców 
w gminach. O ile w 1970 r. ogółem w powiecie zamieszkiwało ponad 90 000 osób 
(z tego ponad 22 000 w Ostrołęce i 68 000 na wsi), to w 1975 r. ogólna liczba 
mieszkańców wynosiła 94 600, z czego w mieście 28000, a na wsi 66 600. Tak więc 
przy wzroście ludności miejskiej o prawie 6000 osób równocześnie zmniejszyła się 
ludność wiejska o 2000 osób. Ubytek ludności zanotowały wszystkie gminy. Głów-
nym „sprawcą” spadku liczby mieszkańców wsi był przemysł ostrołęcki wchłania-
jący siłę roboczą, przy czym obok nadal dość licznej grupy chłoporobotników coraz 
więcej pracowników osiedlało się w mieście w ramach budownictwa zakładowego, 
spółdzielczego i indywidualnego.Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, 
iż wzrost liczby mieszkańców miasta to suma mieszkańców „przejętych” z gmin, 
efekt przyrostu naturalnego oraz osób pozyskanych spoza powiatu. Przy omawianiu 
demografii celowe jest, moim zdaniem, wspomnienie jeszcze dwóch czynników: 
jednego pozytywnego – zmniejszenie umieralności (szczególnie niemowląt) i dru-
giego negatywnego – obniżenie przyrostu naturalnego.

32 Spółdzielnia „Pełta” w Myszyńcu powstała w połowie lat 70., wykorzystując bazę 
po warsztatach kolejowych zlikwidowanej kolejki wąskotorowej.
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Rozwojowi przemysłu towarzyszyło wiele zjawisk ekonomiczno-społecz-
nych zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Tak np. udało się zagospoda-
rować nadwyżki siły roboczej występujące przede wszystkim w północnej czę-
ści powiatu ostrołęckiego na ubogich ziemiach Puszczy Zielonej. Wytworzyła 
się przy tym dość liczna kategoria chłoporobotników. Łączenie pracy na roli  
i w przemyśle wpływało na nierytmiczność i niską wydajność pracy w przedsię-
biorstwach. 

Za rozwojem przemysłu nie nadążała produkcja rolna, handel i usługi. Sto-
pień wyposażenia Ostrołęki w infrastrukturę techniczną był niedostateczny. Pod-
sumowując całościowo okres po II wojnie światowej, należy przyznać, że lata 
1945–1998 były jednymi z najlepszych – lub wręcz najlepszymi – w 644-letnich 
dziejach miasta, stanowiąc jego swoisty drugi „Złoty wiek”. 

Ważną rolę w życiu miasta odgrywała rzeka Narew, jedna z najdłuższych rzek 
w Polsce33. Zwrócił na to uwagę prof. Adam Dobroński we wstępie do publikacji 
pt. Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia, pisząc m. in.: (…) 
Narew wraz z doliną wytyczała kierunek osadnictwa, ale i łączyła różne plemiona,  
a w późniejszych wiekach grupy etniczne, narodowości, wyznania z ich odmienną kulturą  
i obyczajami. Ta rzeka decydowała o karierze grodów i miast, miała znaczący wpływ 
na przebieg lądowych szlaków handlowych, przyczyniała się do rozwoju niektórych 
rzemiosł i gałęzi przemysłu, rzutowała na gospodarkę komunalną, była wykorzysty-
wana do wyznaczania granic w podziałach administracyjnych i planowaniach wojen-
nych34. O znaczeniu Narwi konkretnie w dziejach Ostrołęki w tej samej publikacji pi-
sał Jerzy Kijowski w artykule Rola Narwi w dziejach Ostrołęki oraz mosty ostrołęckie. 
W wiekach XIV–XIX była to funkcja pozytywna (transport wodny, ochrona przed 
wrogami, rybactwo, budowa młynów wodnych), przy niewielkiej groźbie powodzi 
(liczne starorzecza, lasy i bagna wchłaniające nadmiar wody). W XX wieku z faktu 
położenia nad rzeką wynikały wielkie zniszczenia miasta w obydwu wojnach świato-
wych, ponieważ Narew stanowiła linię rozgraniczającą dwóch wrogów. Pozytywnie 
natomiast „zapisała się”, kiedy zapadały decyzje o lokalizacji elektrociepłowni oraz 
fabryki papieru i celulozy, bowiem dostatek wody był jednym z istotnych argumen-
tów przemawiających za budową tych zakładów.

Dość trudno jest ocenić sytuację gospodarczą Ostrołęki w latach najnow-
szych, tj. poczynając od 1999 r. do chwili obecnej, ponieważ krótki dystans cza-
sowy dzielący od tych wydarzeń uniemożliwia pełną, obiektywną ich ocenę, lecz 
można już pokusić się o pewne wnioski i refleksje. Obecnie tempo rozwoju Ostro-
łęki jest niestety słabe. Nie przybywa nowych inwestycji (poza inwestycjami  
w spółce Stora Enso), w zasadzie stanęło w miejscu budownictwo mieszkaniowe, 
szczególnie wielorodzinne, coraz więcej młodych, wykształconych mieszkańców 
miasta szuka miejsca dla siebie w pobliskiej Warszawie lub znacznie dalszych 
krajach Europy i jedynie tylko jak grzyby po deszczu powstają kolejne super-  
i hipermarkety oraz inne galerie handlowe. Upadł faktycznie węzeł kolejowy  
w Ostrołęce. Jednym z najbardziej konkretnych dowodów owej zapaści są dane 
demograficzne, które dobitnie wskazują na zastój Ostrołęki. W latach 1998–2000 

33 Narew, piąta co do wielkości rzeka w Polsce (po Wiśle, Odrze, Bugu i Warcie), licząca 
prawie 450 km długości. Wypływa na Białorusi z bagnistych terenów Puszczy Białowie-
skiej i posiada dorzecze liczące około 75 tys. km².
34 A. Dobroński, Wstęp, w: Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia, pod 
redakcją Adama Dobrońskiego, Wandy Grębockiej, Łomża 2004.
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liczba mieszkańców Ostrołęki w zasadzie utrzymywała się na niezmienionym 
poziomie, a nawet nieco się zwiększała (1998 r. 55 271, 1999 r. 55 511, 2000 r.  
55 658), natomiast poczynając od roku 2001 sukcesywnie spadała (w 2001 r.  55 
390, w 2005 r. 54 543,w 2010 r. 53 390, zaś w 2012 r. 52 877). Wpływ na ten stan 
rzeczy miały i mają dwa czynniki: zmniejszony przyrost naturalny oraz minusowe 
saldo migracyjne (przyrost naturalny w Ostrołęce i powiecie systematycznie wzra-
stał w okresie powojennym, dochodząc niemal do 20 promili, obecnie natomiast 
spadł do zaledwie kilku promili). Przyczyniła się do tego m. in. utrata „wojewódz-
kości” przez Ostrołękę, co było nie tylko swoistą porażką prestiżową, ale również 
oznaczało konkretne straty gospodarczo-społeczne. Najbardziej wymierne z nich 
to zmniejszenie zatrudnienia o około 5 tysięcy osób, które dotąd pracowały w sze-
roko rozumianej administracji wojewódzkiej. Równocześnie w tym ostatnim cza-
sie daje się zauważyć osłabienie gospodarcze miasta i spadek liczby ludności. Dla 
przykładu można podać wielkość środków wydawanych przez miasto na inwe-
stycje. W roku 2010 było to około 60 mln, w 2015 r.  20 mln, a w 2016 zaledwie  
9 mln (3% budżetu). Dla przykładu w budżecie ziemskiego powiatu ostrołęckiego 
na inwestycje przeznaczane było rokrocznie około 30–40% (w 2014 r. wydano 
36% środków budżetowych). Dość duże, ale bezpieczne i zgodne z przepisami, 
było także zadłużenie Ostrołęki, bowiem w ostatnich latach oscylowało w pobliżu 
100 mln zł (w 2015 r. 108 mln zł, w 2016 r. 99 mln). Pewne symptomy poprawy 
w inwestycjac hpojawiły się w budżecie Ostrołęki na rok 2017, głównie dzięki 
środkom zewnętrznym przeznaczonym na budowę dróg wojewódzkich przebie-
gających przez miasto.

Natomiast znacznie poprawiła się baza lokalowa szkół, baza sportowa, odda-
ny został do użytku nowy szpital (i to „już” po 25 latach od rozpoczęcia inwesty-
cji!), park wodny, mauzoleum powstania listopadowego, nowe budynki użytecz-
ności publicznej, np. siedziba Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Urzędu 
Marszałkowskiego i budynki komunalne. Przybyło kościołów (z trzech do sze-
ściu), banków (z trzech do około trzydziestu), samochodów, ulic, chodników; 
niestety nie przybywa ścieżek rowerowych. Dużemu wzrostowi uległ wskaźnik 
wykształcenia, odsetek osób z wykształceniem wyższym systematycznie wzrasta, 
w podobnym tempie maleje procent osób bez wykształcenia średniego. Mamy 
dwie wyższe uczelnie: jedną prywatną (Wyższa Szkoła Administracji Państwo-
wej), drugą społeczną (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna), niestety nie ma 
żadnej państwowej.

Najważniejsze problemy, które są do rozwiązania, to powstanie nowych 
miejsc pracy, które wpłynęłyby na zmniejszenie bezrobocia (aktualnie co prawda 
stosunkowo niewielkiego, bo wynoszącego około 8–10%), budowa obwodnicy 
miasta z trzecim mostem przez Narew, budowa drogi do Warszawy przez Gowo-
rowo–Wyszków, poprawa stanu dróg, budowa ścieżek rowerowych, zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska i zagospodarowanie terenów nad Narwią.

Na zakończenie nieco refleksji, porównań i uogólnień. Zacznijmy od usytu-
owania i roli, jaką Ostrołęka odgrywała na przestrzeni wieków, szczególnie dla 
otaczających ja terenów. Była to w zasadzie przez cały czas rola wiodąca. Ostrołę-
ka stanowiła – i formalnie, i faktycznie – centrum regionu. Formalnie, będąc sie-
dzibą powiatu ostrołęckiego, przy czym granice powiatu w zasadzie pozostawały 
niezmienne. Wyjątek stanowił okres od rozbiorów do 1866 r., kiedy to powiat obejmo-
wał dawne trzy powiaty (ostrołęcki, ostrowski i nurski) oraz lata 1975–1998, kiedy to co 
prawda zlikwidowano powiat ostrołęcki, ale utworzone zostało województwo ostrołęc-
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kie. W Ostrołęce skoncentrowane były wszystkie najważniejsze zakłady przemysłowe, 
instytucje, szkoły, szczególnie ponadpodstawowe, a od 1976 r. i wyższe, szpital, obiekty 
kulturalne czy też sportowe.

Różnie na przestrzeni wieków wyglądało porównanie Ostrołęki z sąsiednimi 
miejscowościami, przede wszystkim z północno-wschodniego Mazowsza. Spróbuj-
my najpierw odnieść się do Łomży. Przez kilka wieków była ona nadrzędna wobec 
Ostrołęki jako stolica Ziemi Łomżyńskiej, do której należał m. in. powiat ostrołęcki,  
a potem stolica guberni (1866–1915). W 1925 r. doszła do tego zależność kościelna 
ówczesnej parafii ostrołęckiej od nowo utworzonej diecezji łomżyńskiej. Stąd też mię-
dzy innymi Łomża w zasadzie zawsze górowała nad Ostrołęką pod względem liczby 
ludności. Tak np. w okresie największego rozkwitu miast mazowieckich w XVI w. 
Łomża liczyła około 3000 mieszkańców i była w województwie mazowieckim po 
Warszawie i Przasnyszu największym miastem. Ostrołęka w tym czasie liczyła około 
2000 mieszkańców.

Ciekawe jest porównanie liczby ludności pięciu miast z szeroko rozumia-
nej północno-wschodniej Polski, które w latach 1975–1998 były miastami  wo-
jewódzkimi (z tego porównania zostały wyłączone „stare” miasta wojewódzkie 
tj. Olsztyn i Białystok). Dane obejmują lata od 1946 r., czyli od zakończenia  
II wojny światowej, do czasów współczesnych (2015 r.)

Lp. Rok ostrołęka Ciechanów łomża Suwałki Biała podlaska
1 1946 9279 13588 14173 13670 15496
2 1950 10409 16237 15272 15456 13689
3 1960 15216 20803 19253 19868 20486
4 1975 28040 27349 29006 30558 31765
5 2000 55818 47607 65112 69092 58958
6 2015 52611 44506 62737 69370 57414

Źródło: Statystyka miast i osiedli 1945–1965, GUS, Warszawa 1967; Roczniki Demograficzne z 
lat 1976, 2001, 2016.

Zdecydowanie najgorszy start miała Ostrołęka (z 9279 osobami), podczas 
gdy pozostałe cztery miasta przewyższały ją i to dość wyraźnie, bo od około 30–
35% (Suwałki, Ciechanów, Łomża) do ponad 40% (Biała Podlaska). Po kilku 
latach (dane z 1950 r.) największy skok zanotował Ciechanów, bo aż o 2645 osób, 
Suwałki o 1786. Ostrołęka o 1130 i Łomża o 1099, natomiast w Białej Podlaskiej 
liczba ludności spadła i to niemało, bo 1807 osób. Przez kolejne 10 lat (1950–
1960) wszystkie miasta zwiększyły liczbę mieszkańców: najwięcej poprzedni 
outsider Biała Podlaska o 6777, najmniej Łomża (3981), a Ostrołęka znalazła się 
w tym zestawieniu na drugim miejscu (przyrost o 4801). Lata 1960–1975, czyli 
ostatnie 15-lecie Polski „powiatowej”, to rekordowy przyrost ludności w Ostro-
łęce (12 284), przed Białą Podlaską (11 279), Suwałkami (10690), Łomżą (9753) 
i Ciechanowem (tylko 6546). Czasy „wojewódzkości” tych miast, przy czym dla 
uproszczenia przyjęliśmy lata 1975–2000 zamiast 1975–1998, to zwiększenie ilo-
ści mieszkańców: w Suwałkach nastąpiło o 38 534 osób, w Łomży o 36 106, 
Ostrołęka w tym czasie wzrosła o 27 778 osób, a najmniej Ciechanów (20 358).
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Ostatnie piętnastolecie (lata 2000–2015) dla większości omawianych miast 
przyniosło spadek liczby ludności, przy czym największy w Ostrołęce (3207 osób), 
następnie w Ciechanowie 3101, w Łomży 2475 i Suwałkach tylko 1544; z tego tren-
du wyłamała się Biała Podlaska, która odnotowała – co prawda niewielki – przyrost 
mieszkańców (78 osób).

Długie, bo liczące niemal sześć i pół wieku, dzieje Ostrołęki przebiegały, rzec 
by można, w sposób sinusoidalny. Okresy prosperity przeplatały się z okresami sta-
gnacji, przy czym załamania następowały zarówno – i to najczęściej – z przyczyn 
zewnętrznych, jak i – rzadziej – wewnętrznych, specyficznych tylko dla Ostrołęki. 
Zazwyczaj wiązało się to z wojnami toczącymi się w kraju (takimi jak np.: „potop 
szwedzki”, I wojna północna, powstanie listopadowe, I i II wojna światowa), poża-
rami i epidemiami, jak też z likwidacją województwa ostrołęckiego w 1998 r. Z ko-
lei okresy prosperity zazwyczaj związane były z korzystnymi dla Ostrołęki decyzja-
mi władz nadrzędnych, najczęściej centralnych. Tak było np. z decyzją o włączeniu 
Ostrołęki w ramach części Mazowsza do Korony w 1526 r., następnie realizacją tzw. 
planu ministra skarbu Ksawerego Druckiego Lubeckiego z 1823 r.  przerwaną dość 
szybko i gwałtownie przez wybuch powstania listopadowego i ostrołęcką bitwę z 26 
maja 1831 r., uchwaleniem założeń planu 6-letniego (z dwoma wielkimi inwestycjami  
w Ostrołęce – elektrownią oraz fabryką celulozy i papieru), jak też zmianą podziału 
administracyjnego kraju w czerwcu 1975 r., konsekwencją czego było stworzenie wo-
jewództwa ostrołęckiego. Likwidacja tego województwa w 1999 r. zapoczątkowała 
okres zmniejszonego tempa rozwoju miasta.
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Streszczenie

Artykuł traktuje o wybranych zagadnieniach z dziejów Ostrołęki w całej jej ponad 
600-letniej historii. Szczególnie wyeksponowane są takie problemy, jak: periody-
zacja, demografia, niektóre sprawy gospodarcze i społeczne oraz rola rzeki Narew 
w rozwoju miasta. Na ile to możliwe, wskaźniki ostrołęckie porównywane są  ze 
wskaźnikami innych, sąsiednich miast. Wykorzystane są różnorodne źródła histo-
ryczne zarówno archiwalne, jak też drukowane i opracowania. Dość ciekawe, być 
może kontrowersyjne, są rozważania dotyczące czasów najnowszych (od likwida-
cji województwa ostrołęckiego w 1999 r. do chwili obecnej).

Słowa kluczowe: Ostrołęka, historia, gospodarka, Narew, inwestycje, demografia
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Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Janusz I Starszy [wielki]  
Książę wschodniego Mazowsza 

W pochodzącej z XVI wieku Genealogii Tomickiego najstarszy syn Sie-
mowita III – Janusz I – został nazwany prudentissimus (roztropny, mądry)1. 
Epitet ten musiał funkcjonować  na dworze mazowieckim już w XV wieku. 
Potwierdza to opinia Jana Długosza, który korzystał z zaginionego Rocznika 
mazowieckiego oraz czerpał z miejscowej tradycji. W dynastii Piastów sława 
jego imienia przetrwała w następnych pokoleniach; aż trzech kolejnych synów 
wnuka Bolesława IV nosiło imię Janusz. Książę jednak za życia nie doczekał 
się przydomka. Dopiero w bardzo późnej, gdyż pochodzącej z 1826 r., kopii 
urzędowej przywilejów książęcych i królewskich dla Serocka, nazwano Janusza 
I Janem Starszym Wielkim2. 

Celem artykułu jest przybliżenie postaci jednego z najwybitniejszych Pia-
stów mazowieckich ze zwróceniem uwagi na jego rolę w rozwoju cywiliza-
cyjnym Mazowsza. Zachowało się stosunkowo dużo przekazów źródłowych 
dotyczących postaci Janusza I. Są to dokumenty, metryka mazowiecka, księgi 
sądowe: ziemskie i grodzkie, zabytki sfragistyczne i z dziedziny architektury, 
roczniki, genealogie i nekrologi3. 

Janusz I był najstarszym synem Siemowita III i Eufemii, córki Mikołaja II, 
księcia opawskiego4. Urodził się ok. 1346 r.5 Imię Janusz było pochodzenia ko-
gnatycznego (po kądzieli), gdyż książę otrzymał je na cześć najstarszego brata 
matki6. Janusz wychowywał się prawdopodobnie na dworze królewskim Kazi-
mierza Wielkiego, gdzie zdobywał umiejętności potrzebne przyszłemu władcy 
i rycerzowi. 

W 1373 r. doszło do pierwszego podziału dzielnicy. Starszy z synów Sie-
mowita III otrzymał wówczas ziemie: warszawską, zakroczymską, wiską i cie-
chanowską, czyli północno-wschodnią część Mazowsza graniczącą z Litwą7. 
Po śmierci ojca (16 VI 1381) Janusza I objął dzielnicę złożoną z Mazowsza 
Wschodniego, tj. ziemię czerską, warszawską (z późniejszą nurską i łomżyń-

1 Acta Tomiciana, t. 8. Posnaniae 1860, s. 171.
2 AGAD, KRSW nr 4207 b,  s. 267–270.
3 Zob. podstawę źródłową J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dzie-
jami Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2013, s. 22–30; 420–429.
4 K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań–Wrocław 1998 [2008], s. 78–79. 
5 M. Wilska, Książę Janusz Starszy, Warszawa 1986, s. 7; J. Grabowski, Dynastia Piastów 
mazowieckich …, op. cit., s. 229.  
6 W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, Tablice, nr 11.
7 I J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich …, op. cit., s. 92.
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ską), liwską, wyszogrodzką, zakroczymską (z późniejszą różańską) i ciecha-
nowską8. Księstwo Janusza I, znacznie większe terytorialnie od dzielnicy jego 
młodszego brata Siemowita IV (liczyło ponad 21,4 tys. km²)9, było jednak 
słabiej zagospodarowane i zaludnione od księstwa płockiego. Janusz I, znany 
ze swej aktywnej działalności ekonomicznej, lepiej nadawał się zdaniem ojca 
na gospodarza tego terytorium, którego dalszy rozwój wiązał się z nakładem 
sporych środków finansowych. Przed podziałem dzielnicy Janusz I zabiegał  
o przyłączenie do swego władztwa dobrze zagospodarowanej i dochodowej zie-
mi wyszogrodzkiej, związanej do tej pory z księstwem płockim i dlatego zrezy-
gnował z władzy nad obszerną, ale jeszcze niezagospodarowaną ziemią wiską 
(wraz z Goniądzem). 

Po śmieci ojca podjął pierwsze samodzielne kroki w zakresie polityki za-
granicznej. Wykorzystując walki wewnętrzne o władzę na Litwie (pomiędzy 
Kiejstutem i jego synem Witoldem a Jagiełłą Olgierdowiczem), wkroczył na 
Podlasie i zajął Drohiczyn oraz Mielnik, umieszczając tam mazowiecką zało-
gę10. Wiosną 1383 r. Litwini pod wodzą Jagiełły uderzyli na gród w Drohiczynie 
i mimo dzielnej obrony Mazowszan zmusili obrońców do poddania się. Akcja 
Litwinów przebiegała w ważnym momencie zaangażowania się sił mazowiec-
kich –  zwłaszcza Siemowita IV, którego również wspierał Janusz I – w walkę 
o koronę polską11.

Księstwo Janusza I znalazło się wkrótce w niebezpieczeństwie w związku  
z interwencją zbrojną margrabiego brandenburskiego Zygmunta Luksembur-
skiego i oddziałów małopolskich na Mazowszu Zachodnim i Kujawach brze-
skich, znajdujących się w posiadaniu Siemowita IV. Dopiero za cenę zacho-
wania neutralności w konflikcie Siemowita IV z królową węgierską Elżbietą, 
której interesy reprezentował margrabia brandenburski, oszczędzono od znisz-
czenia i rabunków księstwo czersko-warszawskie12. 

Wkrótce też uległy poprawie stosunki Janusza I z wielkim księciem li-
tewskim Jagiełłą. Upadek kandydatury Siemowita IV do tronu w Polsce z jed-
noczesnym zaangażowaniem się dyplomacji Jagiełły na rzecz unii z Polską 
doprowadził do nawiązania bliższej współpracy Litwinów z księciem czer-
sko-warszawskim. Janusz I wziął udział w 1386 r. w ceremonii chrztu, ślubu 
i koronacji Władysława Jagiełły, potem złożył hołd lenny parze królewskiej13. 
W następnym roku przebywał w Wilnie, gdzie uczestniczył w uroczystościach 
ślubnych Siemowita IV z Aleksandrą Olgierdówną, siostrą Jagiełły14. Poprawa 
stosunków między królem polskim a Januszem I zaowocowała nadaniem mu 
przez Jagiełłę ziemi drohickiej15. Prawdopodobnie Janusz I otrzymał to nada-

8 Ibidem, s. 93–94.
9 Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, Warszawa 1973, cz. 2, s. 76–77, 85. Dane dla 
drugiej połowy XVI w. można w przybliżeniu odnosić już do czasów Janusza I, uwzględniając jednak, 
że miał on także Tykocin i Złotorię nad Narwią, które zostały następnie włączone do Podlasia.
10 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich …, op. cit, s. 143.
11 A. Supruniuk, Mazowsze Siemowitów (1341–1442), Warszawa 2010, s. 41–47.  
12 J. Tęgowski, Wyprawa Zygmunta Luksemburskiego przeciwko Siemowitowi IV w 1383 r., 
w: Klio viae et invia, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 659–660. 
13 A. Supruniuk, op. cit., s. 48.  
14 Ibidem, s. 49.
15 Iura Masoviae Terrestria (Pomniki dawnego prawa ziemskiego) (dalej IMT), wyd. J. Sa-
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nie od króla najpóźniej ok. połowy marca 1390 r., gdyż już 20 marca t. r. (po 
obsadzeniu własną załogą przyznanych mu grodów) przebywał w Zakroczy-
miu na zjeździe z możnymi mazowieckimi16. Rządy księcia w ziemi drohickiej 
nie trwały długo. W sierpniu 1392 r. doszło do zawarcia ugody w Ostrowie 
między Witoldem Kiejtutowiczem a Władysławem Jagiełłą. Witold po zawar-
ciu ugody z królem polskim stał na stanowisku, że ziemia drohicka należy do 
jego władztwa, gdyż stanowi część przywróconego mu przez Jagiełłę patrymo-
nium17. Utrata przez Janusza I ziemi drohickiej nastąpiła przed 1405 r., gdyż 
z t. r. pochodzą pierwsze nadania księcia Witolda na rzecz rycerstwa w ziemi 
drohickiej18. Po 1405 r. w rękach Janusza I znajdował się pas graniczny z Litwą 
z ośrodkiem w Tykocinie, który otrzymał od księcia (28 VI 1425) prawo miej-
skie chełmińskie wzorowane na Łomży19. Jednak wkrótce po tej dacie, a przed 
31 XII 1425 r., obszar ten został włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Zajęcie wspomnianego terytorium można łączyć z szerszą regulacją północno
-zachodniej granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, do której przystąpiono 
po pokoju mełneńskim w 1422 r.20 Prawdopodobnie przy okazji regulacji granic 
z Krzyżakami Witold postanowił ostatecznie załatwić problem mazowieckiej 
obecności na Podlasiu. 

Stosunki księcia z Zakonem nie były najlepsze przez prawie cały okres 
panowania Janusza I. Wpływ na to miały m.in. wydarzenia związane z głośnym 
porwaniem księcia w 1393 r. Z inicjatywy komtura Bałgi Konrada von Ky-
burga (tuż przed śmiercią wielkiego mistrza Konrada von Wallenrode) doszło 
do zaskakującego wypadu Krzyżaków z mazowieckiej Wizny w ich zastawie, 
obrabowania i krótkotrwałego porwania przez nich księcia Janusza I i zburzenia 
wznoszonego przez niego w swej dzielnicy grodu w Złotorii nad Narwią21. Cho-
ciaż władcę mazowieckiego wkrótce uwolniono, to jednak ten przykry incydent 
umocnił orientację antykrzyżacką księcia czerskiego, godził bowiem w cześć 
i honor samego księcia, a także jego poddanych. Wydarzenie to było również 
niejednokrotnie przypominane przez stronę mazowiecką w pertraktacjach i pro-
cesach z zakonem krzyżackim z 1413 r. i z 1422/1423, gdzie stanowiło osobny 
artykuł oskarżenia22. Do złagodzenia konfliktu między Januszem I a władzami 
zakonu krzyżackiego w Prusach doszło dopiero na zjeździe wielkiego mistrza 
Konrada von Jungingena z Januszem I w Działdowie w lipcu 1401 r.23 Okres 

wicki, t. 1, Warszawa 1972, nr 41.
16 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich …, op. cit., s. 145.
17 S. Szybkowski, Przynależność terytorialna ziemi drohickiej i powiatu goniądzkiego w koń-
cu XIV i na początku XV w., w: Hortus Imaginum, red. A. Paner i inni,  Gdańsk 2005, s. 226. 
18 Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lythuaniae 1386–1430, wyd. J. Och-
mański, Warszawa–Poznań 1986, nr 87; 88. 
19 M. Sierba, W sprawie  nadania praw miejskich Tykocinowi, „Acta Universittis Lodzien-
sis. Folia Historica” 94, 2015, s. 25–35.
20 S. Szybkowski, op. cit., s. 230.
21 M. Radoch, Złotoria w 1393 roku. Zniszczenie grodu i porwanie księcia mazowieckiego 
Janusza I, w: Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku, 
red. J. Śliwiński, Olsztyn 2002, s. 21–27. 
22 Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 2, Posnaniae 1892, s.  63, 186–187.
23 M. Radoch, Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec 
państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385–1407, Olsztyn 1999, s. 84–85.  
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stabilizacji we wzajemnych stosunkach był potrzebny ze względu na przesuwa-
nie się osadnictwa mazowieckiego w kierunku północnym, zwłaszcza w okresie 
intensywnej kolonizacji przez Janusza I ziemi łomżyńskiej, a następnie wiskiej. 
Nieustannie rozszerzało się i zagęszczało pograniczne osadnictwo we władz-
twie krzyżackim, co musiało prowadzić do lokalnych konfliktów między pod-
danymi książąt mazowieckich i Krzyżaków. 

Na początku XV w. władztwo Janusza I uległo powiększeniu. 30 XII 
1401r. na zjeździe w Błoniu Siemowit IV zastawił starszemu bratu ziemię wiską  
z powiatem goniądzkim na okres 9 lat za 4595 kop groszy praskich24. Tę znacz-
ną kwotę gospodarny książę Janusz zgromadził bez wątpliwości we własnym 
skarbcu i postanowił jej użyć, ażeby zabezpieczyć prawa książąt mazowieckich 
do tegoż terytorium. 

W maju 1404 r. Janusz był obecny w Raciążku podczas rokowań prowadzo-
nych z Zakonem, a następnie wystąpił na liście świadków podpisanego wów-
czas traktatu pokojowego25. Przed wybuchem wielkiej wojny władze zakonu 
krzyżackiego w Prusach, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo ze strony Ma-
zowsza Wschodniego, postanowiły wymóc na Januszu I złożenie wobec wiel-
kiego mistrza pisemnej deklaracji o zachowaniu neutralności w razie konflik-
tu polsko-litewsko-krzyżackiego, zwłaszcza nieprzepuszczania obcych wojsk 
przez terytorium swego księstwa. Wiadomo z zachowanej korespondencji, 

Książę Janusz I w tym czasie ściśle współpracował w zakresie polityki krzy-
żackiej z Władysławem Jagiełłą i Witoldem i czynił przygotowania do wojny. 
Dlatego po wypowiedzeniu wojny i agresji krzyżackiej na ziemię dobrzyńską, 
Kujawy, Krajnę i zachodnią Wielkopolskę można się było spodziewać wkrótce 
uderzenia na Mazowsze Wschodnie. Tym bardziej, że Janusz I (sojusznik kró-
la polskiego), grając niewątpliwie na zwłokę, nie zamierzał składać deklaracji 
neutralności wielkiemu mistrzowi. Książę, obawiając się agresji krzyżackiej na 
swoje księstwo, zwrócił się m.in. o pomoc do biskupa płockiego. Jednak Jakub 
z Korzkwi (z obawy o dobra biskupie) odmówił księciu pomocy zbrojnej, za-
kazując równocześnie swoim poddanym angażowania się w konflikt po stronie 
władcy mazowieckiego26. W sierpniu 1409 r. doszło do uderzenia połączonych 
wojsk komturów: ostródzkiego Fryderyka grafa von Zollerna i brandenburskie-
go Markwarda von Salzbacha na księstwo czersko-warszawskie. W ciągu trzech 
dni wojska krzyżackie dokonywały spustoszeń, gwałtów i grabieży na pogranicz-
nym terytorium władztwa Janusza I27. Z większych ośrodków zniszczono m.in. 
Ciechanów, a powstałe straty oszacowano na 20 000 kop groszy. Do odwetowej 
wyprawy na terytorium panów pruskich doszło między 5 a 8 X 1409 r., w trakcie 
prowadzonych rokowań Polski z Zakonem, zakończonych układem rozejmowym 
pod Brdą. Wykorzystując przegrupowanie wojsk krzyżackich, oddziały mazo-
wieckie i litewskie, pod dowództwem Bolka, syna Janusza  I, oraz Zygmunta 

24 IMT, t. 1, nr 56. 
25 Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, wyd. E. Weise, 
t. 1 (1398–1437), Königsberg 1939, t. 1, nr 26.
26 M. Biskup, Z badań nad „wielką wojną” z Zakonem Krzyżackim, „Kwartalnik Historycz-
ny” 66, 1959, nr 3, s. 690–691.
27 S. Jóźwiak, Ofensywa Zakonu, w: w: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szyb-
kowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2010,  
s. 130–131. 
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Kiejstutowicza, dokonały niespodziewanego uderzenia na terytorium krzyżackie-
go pogranicza, w trakcie którego spalono m. in. miasto Działdowo i 14 okolicz-
nych wsi28. W następnym roku Janusz I zmobilizował poddanych, wziął osobiście 
udział w zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem i za zasługi wojenne otrzymał od 
Władysława Jagiełły zamki w Olsztynie, Ostródzie i Nidzicy, które obsadził zało-
gami mazowieckimi, jednak wkrótce je utracił29. Po zakończonych rokowaniach 
pokojowych strony polsko-litewskiej z Zakonem (w których nie uczestniczył), 
wystąpił w charakterze sygnatariuszu pokoju zawartego w Toruniu 1 II 1411 r.30 
W następnych latach Janusz I wspierał króla polskiego w konflikcie z Zakonem, 
uczestnicząc w wyprawach wojennych, m.in. w 1414 i 1419 r. Był również jed-
nym z sygnatariuszy pokoju z zakonem krzyżackim zawartego w obozie nad rze-
ką Osą koło jeziora Mełno 27 IX 142231. Do końca rządów w księstwie czersko
-warszawskim stary książę pozostawał wiernym lennikiem i sojusznikiem króla 
polskiego Władysława Jagiełły. 

Trwające 56 lat rządy Janusza I należą do najdłuższych w dziejach ksią-
żęcego Mazowsza. Starszy syn Siemowita III już przez współczesnych był 
uważany za postać wybitną. Lata jego rządów (1373–1429) stanowią w historii 
tej dzielnicy jeden z najważniejszych okresów rozwoju gospodarczego. Ksią-
żę lokował miasta i wsie oraz budował nowe zamki. Gdy obejmował rządy na 
Mazowszu Wschodnim (1373), tylko Czersk, Warszawa, Ciechanów, Warka, 
Ostrołęka i Wizna miały prawa miejskie. Książę odnowił i  rozszerzył im przy-
wileje oraz lokował ponad 20 miast, m.in.: Różan, Błonie, Sochocin,  Goszczyn, 
Nasielsk, Wyszogród, Nowa Warszawa, Łomża, Grójec, Liw, Mińsk, Maków, 
Nowe Miasto, Janów nad Orzycem, Zakroczym, Latowicz, Garwolin, Serock, 
Kolno, Nur, Przasnysz, Nowogród, Kamieńczyk, Piaseczno.

Janusz I po zakończeniu najazdów litewskich przystąpił do kolonizacji 
Wschodniego Mazowsza. Początkowa (przed Grunwaldem) w  związku z real-
nym zagrożeniem napadami krzyżackimi osiedlał okolice nadbużańskie i nad-
narwiańskie. Przy grodach w Łomży, Nowogrodzie, Wiźnie powstało wiele wsi, 
głównie zasiedlanych chłopami książęcymi. Dopiero po zawarciu I pokoju to-
ruńskiego (1411) rozpoczął się proces osiedlania ziem w puszczy nadgranicz-
nej, który objął okolice bliższe Narwi i Wizny i następnie przesunął się bardziej 
na północ. Janusz I prowadził na dużą skalę (dobierając starannie odpowiednich 
urzędników, rządców, mierników i innych funkcjonariuszy książęcego aparatu 
władzy) kolonizację północno-wschodniej części księstwa, rozdając setki włók 
terenów lesistych w postaci sprzedaży i nadań, zwłaszcza dziesięciowłókowych 
(ok. 170 hektarów), które stały się zalążkami większości wsi zakładanych przez 
drobne rycerstwo mazowieckie32. Powstawały tam również kuźnice i młyny, roz-
wijał się na wielką skalę handel drewnem i produktami leśnymi. W samej zie-
mi łomżyńskiej Janusz I nadał ponad 1000 łanów, nie licząc lasów w Porytem 

28 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich…, op. cit., s. 153. 
29 W. Wilska, Książę Janusz…, op. cit.  s. 20.
30 Lites, t. 2, nr 65. Na temat postanowień I pokoju toruńskiego zob. A. Szweda, Traktat 
pokojowy, w: Wojna Polski i Litwy…, op. cit., s. 712–716.
31 Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku, wyd. P. Nowak, P. Pokora, 
Poznań 2004.
32 J. Wiśniewski, Początki i rozwój osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i XV w., 
„Studia Łomżyńskie”, t. 1, Warszawa 1989, s. 44–74.  
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i Izbnem oraz wójtostwa w Zabielach33. Książę przyczynił się również do roz-
woju osadnictwa w ziemi wiskiej, która w latach 1402–1429 wchodziła w skład 
jego dzielnicy34. Po przekazaniu osadnikom terenów nad Narwią i dolnymi 
biegami jej dopływów, kolonizacja dotarła wzdłuż brzegu Biebrzy do Wissy35. 
Po zasiedleniu obu brzegów Wissy osadnictwo objęło ziemie nad jej lewymi 
dopływami, łącząc się z osadnictwem górnych biegów dopływów Narwi i Skro-
dy36. Tylko w części ziemi wiskiej w ciągu dziesięciu lat (1414–1424) powstały 
zalążki ok. 70 wsi. Janusz I rozdał w tym czasie w ziemi wiskiej ok. 1250 włók. 
Większość wsi wówczas lokowanych przetrwała do dziś37. Dzięki kolonizacji 
nowych terenów książę zwiększał potencjał militarny dzielnicy, gdyż nadania 
ad servitia communia zobowiązywały obdarowane drobne rycerstwo do służby 
wojskowej konnej na własny koszt38. Natomiast na terenach dawnego osadnic-
twa Janusz I wydawał na rzecz miejscowego rycerstwa dokumenty przyznają-
ce tym dobrom immunitet oraz prawo lokowania wsi na prawie niemieckim,  
z określoną stawką pieniężnego czynszu książęcego od włóki osiadłej.

Janusz I był również inicjatorem wielkich przedsięwzięć architektonicznych39. 
Książę, wzorując się na Kazimierzu Wielkim, przywiązywał wielką wagę do roz-
budowy i przebudowy swych rezydencji. Za jego rządów wzniesiono zamek w Li-
wie oraz rozbudowano zamki w Czersku i Ciechanowie. Podjęto prace budowlane  
w Łomży, Makowie, Nowogrodzie, Ostrołęce, Wyszogrodzie, Wiźnie oraz wznie-
siono siedziby dworskie (o konstrukcji ziemno-drewnianej) w Opinogórze i No-
wym Mieście. Rozbudowa zamków, fortalicji i rezydencji miała wzmocnić obron-
ność Mazowsza, w odpowiedzi na rysujące się zagrożenia zewnętrzne.

Kontynuował także z powodzeniem działalność prawotwórczą ojca (Siemo-
wita III), gdyż wydał w latach 1387–1421 aż 13 statutów zawierających 68 po-
stanowień. Po śmierci swego młodszego brata Siemowita IV ogłosił na zjeździe 
w Zakroczymiu 4 VIII 1426 r. wespół z bratankami (Siemowitem V, Trojdenem 
II, Włodzisławem I) obszerny, liczący 26 artykułów, ogólnomazowiecki statut40.

Janusz I, od chwili objęcia rządów, szczególną troską otaczał Warszawę, dlate-
go miasto położone pierwotnie w cieniu domeny książęcej sięgającej od zamku do 
kościoła św. Marcina, rozrosło się dzięki nadaniom księcia i jego rodziny. Janusz I 
podniósł Warszawę do godności stolicy książęcej i otoczył ją pierwszą linią murów; 

33 W. Smoleński, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1908, s. 22.
34 C. Brodzicki, Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych  
w tym regionie Polski (do 1529 roku), Warszawa 1994, s. 85–94.
35 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., w: Studia i materiały 
do dziejów powiatu grajewskiego, t. 1, red. M. Gnatowski, H. Majecki, Warszawa 1975, s. 51.
36 Ibidem, s. 56.
37 Ibidem, s. 76.
38 S. Russocki, Nadania ziemi „ad servitia conmmunia” a obowiązek służby wojskowej na Mazowszu 
w XV wieku, w: Miscellanea iuridica złożone w darze Karolowi Koranyiemu w czterdziestolecie pracy 
naukowej, t. 1, Warszawa 1961, s. 111–119; Z. H. Nowak, Przyczynek do sprawy służby wojskowej na 
Mazowszu w pierwszej połowie XV wieku, w: Venerabiles, nobiles et honesti, Toruń 1997, s. 207–212. 
39 I. Galicka, Z problematyki badań średniowiecznych zamków na Mazowszu, „Biuletyn Hi-
storii Sztuki”, t. 25, 1963, nr 21; eadem, Świeckie budownictwo książęce w dzielnicy Janusza 
Starszego Mazowieckiego na Mazowszu, t. 1–2 (mps w IS PAN), Warszawa 1968.
40 IMT, t. 1, nr 73; S. Russocki, K. Pacuski, Ustrój polityczny i prawo, w: Dzieje Mazowsza, 
red. H. Samsonowicz, t. 1, Pułtusk 2006, s. 435. 
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udzielił ulg podatkowych mieszczanom w zamian za budowę dalszych murów; 
wzniósł Dwór Wielki (Curia Maior) na terenie obecnego Zamku Królewskiego. 
Za jego rządów kościół św. Jana Chrzciciela został podniesiony do rangi kolegiaty 
– zostało tu przeniesione kolegium kanoników z Czerska41. 27 XII 1408 r. Janusz 
I wystawił dokument sprzedaży wójtostwa warszawskiego Piotrowi Pielgrzymo-
wi, na mocy którego nastąpiło również wydzielenie spod kompetencji wójta war-
szawskiego Nowego Miasta i utworzenie z niego odrębnej organizacji miejskiej42. 
Natomiast 4 VI 1413 książę potwierdził i rozszerzył prawa miejskie (chełmińskie) 
Warszawie43. W przywileju tym rozróżniono także terytorialnie Starą Warszawę  
z Solcem (wsią kupioną przez miasto za zgodą księcia Janusza, któremu nadał on 
prawo chełmińskie w 1382 r.), od Nowej Warszawy wraz z przyległościami.

Wypróbowany system zarządzania państwem, polegający na osobistym wykony-
waniu władzy przez księcia w różnych częściach jego władztwa, wymagał nieustan-
nych podróży panującego i jego dworu. Janusz I, odwiedzając kolejne ośrodki, nie tyl-
ko uczestniczył w sądach wyższej instancji i wiecach, ale również prowadził politykę 
personalną i sprawował osobisty nadzór nad wdrażanymi działaniami gospodarczymi 
oraz budową obiektów obronnych. Okresowe pobyty w ważnych ośrodkach Mazowsza 
wschodniego oraz w miejscowościach należących do zamożnego rycerstwa przyczy-
niały się również do umacniania prestiżu władcy44. Z zachowanych źródeł wynika, że 
ośrodkiem najczęściej odwiedzanym przez księcia była Warszawa. W dalszej kolejno-
ści należy wymienić Ciechanów (gdzie Janusz I doglądał rozbudowy zamku), Czersk 
(dawna stolica księstwa), Zakroczym, Wyszogród, Nowe Miasto i Łomża.

W procesie przemian na Mazowszu i w sprawnym zarządzaniu księstwem ważną 
rolę odegrała kancelaria Janusza I. W pierwszym okresie jego rządów w księstwie war-
szawskim na czele kancelarii stał Mikołaj z Płocka (1373–1379), początkowo notariusz 
książęcy, a następnie podkanclerzy45. W następnych latach urząd szefa kancelarii pełnili: 
Więcław,  Dominik z Kłodna i Paweł z Borzewa46. Ostatnim kanclerzem Janusza I był 
Gotard z Gurby. Był on doktorem dekretów uniwersytetu w Bolonii, dlatego odpowia-
dał za  redakcję statutów ogłoszonych w dzielnicy Janusza I, które normowały szereg 
zagadnień z dziedziny prawa sądowego, cywilnego, karnego i procesowego47.

Janusz I używał początkowo tytulatury wiskiej, warszawskiej, zakroczym-
skiej i ciechanowskiej48. Natomiast po śmierci ojca i nowym podziale Mazow-
sza (1381) występował jako książę: czerski, warszawski, wyszogrodzki, zakro-
czymski oraz pan i dziedzic ciechanowski49. Pod koniec XIV w. pojawia się 
systematycznie na dokumentach Janusza I tytulatura ruska oraz epitet „starszy” 

41 A. Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 
1526 roku, Poznań 2011, s. 97–103. 
42 Przywileje królewskiego miasta stołecznego Starej Warszawy 1376–1772 (dalej PSW), wyd. T. Wierzbow-
ski, Warszawa 1913, nr 7; J. Grabowski, XV–wieczne przywileje dla Nowej Warszawy. Ze studiów na ustro-
jem i organizacją miasta „extra muros” w okresie książęcym, „Rocznik Warszawski” 37, 2012, s. 7–8. 
43 PSW, nr 8.
44 M. Wilska, Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne, Warszawa 2012, s. 29.
45 J. Grabowski, Kancelarie książęce na Mazowszu (do 1526 roku), w: Dyplomatyka staro-
polska, red. T. Jurek, Warszawa 2015, s. 223–224.
46 Ibidem, s. 223. 
47 Ibidem, s. 224. 
48 Idem, Dynastia Piastów mazowieckich…, op. cit., s. 346–347.
49 Ibidem, s. 347–349.
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(senior)50. Na początku XV w. doszło do zasadniczej zmiany i ujednolicenia peł-
nej tytulatury Janusza I51. Książę zrezygnował z wszystkich dotychczasowych 
tytułów partykularnych poza tytułem czerskim.

Janusz I w okresie swoich rządów (1373–1429) używał trzech rodzajów 
pieczęci: pieszej większej, średniej i sygnetowej52. Dużymi walorami artystycz-
nymi, o cechach stykowych rozwiniętego gotyku, odznacza się pieczęć większa 
Janusza I z wyobrażeniem rycerza (księcia) w zbroi i hełmie, dzierżącego miecz 
i tarczę z orłem mazowieckim.

Żoną Janusza I była Anna Danuta, córka księcia litewskiego Kiejstuta i Biruty53. 
Do ślubu Janusza I z Anną Danutą doszło najpóźniej w 1373 r.54 Anna przed przyjaz-
dem na Mazowsze przyjęła chrzest na Litwie, a jej ojcem chrzestnym był Krzyżak 
Gunter z Hohensteinu, który był przez jakiś czas jeńcem litewskim i wtedy to zaprzy-
jaźnił się z ojcem księżniczki Kiejstutem55. Małżeństwo Anny Danuty z Januszem I 
było udanym związkiem. Małżonkowie przeżyli razem ponad 50 lat. Było to najdłużej 
trwające małżeństwo zawarte przez Piasta mazowieckiego. Nie zachowało się zbyt 
wiele informacji na temat działalności Anny Danuty. Z osobą księżnej należy wiązać 
fundacje kościoła w Nowej Warszawie pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
(dzisiejszy kościół parafialny na Nowym Mieście w Warszawie)56. Z zachowanych 
zapisków w metryce książęcej wiadomo, że Anna Danuta dokonywała różnych czyn-
nościach prawnych, m.in. kupna i sprzedaży dóbr ziemskich w powiecie błońskim. 
Anna Danuta zmarła 26 listopada 1424  i została pochowana w kolegiacie św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie57.

Janusz I ze związku z Anną Danutą miał córkę i trzech synów: Janusza, Bolesława  
i Konrada, który zmarł w młodym wieku. Imię córki księcia nie jest znane, 
chociaż można przypuszczać, że po wyjściu za mąż za Piotra, wojewodę moł-
dawskiego,  przybrała imię Olga58.

Chociaż starsi synowie w okresie rządów ojca byli już żonaci, to Janusz I nie 
przeprowadził podziału swego władztwa i nie wydzielił im odrębnych dzielnic.

Najstarszy z synów Janusz Młodszy (urodzony ok. 1380 r.) poślubił w 1407 
Katarzynę, córkę możnowładcy Spytka z Melsztyna i otrzymał bliżej nieokre-
ślone uposażenie w ziemi makowsko-różańskiej59. Książę zmarł bezpotomnie 
18 X 1422 r. i został pochowany w kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warsza-
wie, nekropolii Piastów Mazowsza Wschodniego60.

50 Ibidem, s. 350.
51 Ibidem, s. 351.
52 S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 327–333.  
53 J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999, s.  217–219. 
54 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich…, op. cit., s. 92.  
55 J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia…, op. cit., s. 218.
56 Katalog zabytków sztuki – Warszawa,  cz. 2. Nowe Miasto, oprac. M. Kałamajska-Saeed, 
Warszawa 2001, s.  1–9.
57 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich…, op. cit., s. 446–450. 
58 J. Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem Giedy-
minowiczów w XIV–XV wieku, w: „Genealogia. Studia i materiały historyczne”,  t. 3, 1993, 
s. 50; K. Jasiński, op. cit., s. 97. 
59 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich…, op. cit., s. 154. 
60 Ibidem, s. 454–456.
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Drugi z synów Janusza I – Bolesław (urodzony ok. 1382/1383 r.) – poślubił  
w 1412 r. Annę, córkę Fiodora Ratneńskiego61. Bolesław Młodszy w okresie rządów 
swego ojca zastępował go w różnych czynnościach prawnych, wykazując jednocze-
śnie większą aktywność polityczną od swego starszego brata. W październiku 1409 
r. (o czym była mowa) poprowadził wraz z Zygmuntem Kiejstutowiczem odwetową 
wyprawę mazowiecko-litewską na terytorium zakonu krzyżackiego. Po bitwie pod 
Grunwaldem został jednym z sygnatariuszy zawartego w Toruniu 1 II 1411 r. pokoju 
z zakonem krzyżackim, co świadczy o jego rosnącej roli politycznej jako przewidy-
wanego następcy ojca. W marcu 1412 r. Bolesław Januszowic przebywał w Lubowli 
podczas zjazdu króla polskiego Władysława Jagielły i Zygmunta Luksemburskiego, 
na którym zawarto traktat między Polską a Węgrami62. Tu także reprezentował swego 
ojca. W 1414 r. brał udział w kolejnym konflikcie z Zakonem, w tzw. wojnie głodo-
wej, uczestnicząc również w negocjacjach pokojowych. Podobnie jak starszy brat, 
otrzymał od ojca dzierżawę stanowiącą tymczasowe zaopatrzenie do czasu podziału 
Mazowsza. W skład tego obszaru wchodziły: Bądków, Garwolin i Latowicz w ziemi 
czerskiej. Bolesław zmarł prawdopodobnie w październiku 1423 r. i został pocho-
wany w kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie63. Pozostawił po sobie dwóch 
synów: Konrada i Bolesława IV oraz córkę Eufemię.

Po niespodziewanym zgonie w marcu 1427 r. najstarszego wnuka Janusza I, 
Konrada Bolesławowica64, doszło na początku 1428 r. (prawdopodobnie 7 stycz-
nia) w Warszawie do uroczystego zjazdu wszystkich najważniejszych dygnitarzy 
i urzędników z księstwa czersko-warszawskiego, na którym złożono hołd mało-
letniemu wnukowi Janusza I, Bolesławowi IV i jego siostrze Eufemii65. Było to 
ważne wydarzenie, gdyż stabilizowało sytuację w dzielnicy czerskiej (po zgonie 
Bolesława i Konrada Bolesławowica) i zapewniało sukcesję (na wypadek śmierci 
Janusza I) jego małoletnim wnuczętom.

Według współczesnego wpisu do metryki mazowieckiej książę Janusz 
zmarł 8 XII 1429 r. o godz. 4 po południu na zamku czerskim66 i został po-
chowany w kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie, nekropolii Piastów 
Mazowsza Wschodniego. Dożył prawdziwie sędziwego wieku, będąc najdłużej 
żyjącym Piastem mazowieckim.

Janusz I – najwybitniejszy z książąt mazowieckich, którego można nazwać 
mazowieckim Kazimierzem Wielkim – w okresie swego panowania (1373–
1429) intensywnie zagospodarowywał Mazowsze Wschodnie, osadził setki wsi, 
lokował wiele miast. Zdaniem Długosza, był nie tylko najmądrzejszym wśród 
współczesnych książąt, ale również „zwierciadłem” i wzorem dla innych: Homo 
inter sue etatis principes sapientissimus et insignis, qui iusta faciendo iudicia 
terram suam in optimam reduxerat culturam. […] ut speculum ceterorum nomi-
narentur et exemplar67. 

61 K. Jasiński, op. cit., 101–103.
62 Z. H. Nowak, Międzynarodowe procesy polubowne jako narzędzie polityki Zygmunta Luk-
semburskiego w północnej i środkowowschodniej Europie (1412–1424), Toruń 1981, s. 28.
63 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich…, op. cit., s. 457–458.
64 K. Jasiński, op. cit., s. 154–155.
65 Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863, 
Dodatek nr X, s. 344. 
66 K. Jasiński, op. cit., s. 80; J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich…, op. cit., s. 446.  
67 Joannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. XI (1413–1430), Varsaviae, 2000, s. 242.
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Streszczenie

Janusz I (1346–1429) był synem Siemowita III i Eufemii, córki Mikołaj II, księ-
cia opawskiego. Miano otrzymał na cześć rodziny matki, Eufemii, księżniczki 
opawskiej. Nie zachowało się wiele informacji z początkowego okresu życia. 
W 1373 r. Siemowit III wydzielił swoim starszym synom dzielnice; Janusz I 
otrzymał ziemię warszawską, wiską, zakroczymską i ciechanowską. Po śmierci 
Siemowita III w 1381 r. doszło do ostatecznego podziału Mazowsza. Janusz I 
rządził na Wschodnim Mazowszu (ziemia czerska, warszawska, ciechanowska, 
zakroczymska, wyszogrodzka, nurska, różańska, łomżyńska). Poślubił Annę 
Danutę, córkę księcia litewskiego Kiejstuta, z którą miał 3 synów (Janusza, 
Bolka, Konrada) oraz córkę (Olgę). Janusz I (najdłużej żyjący Piast mazowiec-
ki) zmarł w Czersku (8 XII 1429 r.) i został pochowany w kolegiacie św. Jana 
Chrzciciela, nekropolii Piastów Wschodniego Mazowsza. 

Słowa kluczowe: Janusz I, Piastowie, Warszawa, Wschodnie Mazowsze
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Żydzi na obszarze puszczy Kurpiowskiej

wprowadzenie
Puszcza Kurpiowska, inaczej Zielona, dawniej była nazywana Zagajnicą; obecna 

nazwa pochodzi od ludności zamieszkującej ten obszar: Kurpie Zielone (w odróżnie-
niu od Białych, zamieszkujących tereny między Pułtuskiem a Ostrowią Maz.). Region 
ten, około 2 tys. km², położony jest między rzekami Narew (od południa), Pisa (od 
wschodu), Orzyc (od zachodu) i dawna granica polsko-pruska (od północy); obszar 
ten znajduje się obecnie w woj. mazowieckim (¾ Kurpi), podlaskim (¼) i warmiń-
sko-mazurskim (wieś Dąbrowy). „Stolicą” Kurpi jest miasto Myszyniec, rywalizujące  
o to miano z nieco większą miejscowością, ale wsią, Kadzidłem1.

Celem prezentowanej pracy jest przybliżenie historii społeczności żydowskiej na 
obszarze Puszczy Kurpiowskiej od pojawienia się po zagładę w okresie II wojny świa-
towej, a w szczególności ukazania jej wkładu w ogólny rozwój społeczny omawianego 
regionu. Podstawę źródłową stanowią materiały archiwalne z Archiwum Głównego Akt 
Dawnych (AGAD), Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH)  i Archi-
wum Państwowego w Białymstoku (APB), w tym Oddziału w Łomży (APŁ) oraz dru-
kowane2. Wykorzystano również dostępne publikacje dotyczące zarówno omawianego 
obszaru, jak i dziejów społeczności żydowskich na północnym Mazowszu.  

osadnictwa żydowskie w puszczy Zielonej w okresie Rzeczypospolitej 
szlacheckiej

W okresie I Rzeczypospolitej Puszcza-Zagajnica stanowiła własność ksią-
żąt mazowieckich, a następnie (po włączeniu tej części Mazowsza do Korony 
w 1526 r.) do królów polskich i przynależała do województwa mazowieckiego 
a ziemi łomżyńskiej, z dodatkiem, w zależności od starostw: Łomżyńska, No-
wogrodzka, Ostrołęcka. Właśnie miasta powstałe na obrzeżach Puszczy (Kol-
no, Nowogród, Ostrołęka, Chorzele) stanowiły drogowskazy pracy kulturalnej3 
dla początkowo niestałego osadnictwa (bartnicy, smolarze, myśliwi, rybacy).  
W świetle najstarszego opisu Zagajnicy wydaje się, że większość ludności sta-
nowili jednak imigranci z Prus, a więc formalnie luteranie4. Od 1650r. działa-

1 M. Żerański, Kurpie. Puszcza Zielona. Przewodnik turystyczny, Cieszyn 2008, s. 11. 
2 Na podkreślenie zasługuje: Mazowsze Północne w XIX-XX wieku. Materiały źródłowe 
1795–1956, zebrał i przyg. J. Szczepański, Warszawa–Pułtusk 1997.
3 L. Krzywicki, Kurpie, Warszawa 1962, s. 516, za: Z. Niedziałkowska, Kurpie. Bory Ostro-
łęckie, Warszawa 1988, s. 28.
4 Najstarszy opis Puszczy Kurpiowskiej spisany przez jezuitę Łukasza Kościeszę załuskiego 
w czasie misji odbytej w lasach, Zagajnica, około 1650, w: M.K. Kozłowska, Duchowe i ma-
terialne wytwory kurpiowskiej kultury ludowej jako wyraz działalności myszynieckiej misji 
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ła w Puszczy misja jezuicka5, nastawiona konfrontacyjnie wobec luterańskich 
Prus, co mogło stwarzać dogodniejsze warunki dla egzystencji ludności żydow-
skiej – tak się stało np. w Węgrowie, gdzie  lukę po protestantach opuszczają-
cych miasto zarządzane przez nowych właścicieli Krasińskich, prowadzących 
nietolerancyjną wobec nich politykę, zapełnili Żydzi. Niestety, dotychczas nie 
odnaleziono żadnych pewnych danych z XVII w. odnoszących się do ewentual-
nego pobytu Żydów na tym terenie6.

Proces przybywania Żydów na Mazowsze rozpoczął się jeszcze w XIII w. 
(najstarsza wzmianka o Żydach w Płocku pochodzi z 1237 r.)7. Szlaki handlowe 
wzdłuż Wisły, Narwi i Bugu zachęcały kupców żydowskich do osiedlania się  
w Płocku, Warszawie, Wyszogrodzie, Pułtusku, Wyszkowie. 

Mazowsze wyróżniało się wśród innych dzielnic Rzeczypospolitej swą jednoli-
tością: polskością, katolicyzmem oraz słabą urbanizacją. Ludność żydowska w prze-
drozbiorowej Rzeczypospolitej zamieszkiwała przede wszystkim tereny etnicznie nie-
polskie, gdzie większość ludności stanowili Ukraińcy, Białorusini lub Litwini [...] Na 
ziemiach etnicznie polskich [...] mieszkało 171804 Żydów [bez niemowląt do 1 roku 
życia, wg spisu ludności żydowskiej w 1765 r. – J. M.], czyli 29,24% ogółu ludności 
żydowskiej, natomiast na terenach o większości niepolskiej liczba Żydów wynosiła 
415854, czyli 70,76%8. W województwie mazowieckim mieszkało wówczas 10379 
Żydów, w płockim (Mazowsze Północne) – 3960, gdy tymczasem np. w ruskim – 
100111, trockim – 33738, podlaskim – 19403. Co ciekawe, ludność żydowska miesz-
kała przeważnie w miastach i miasteczkach (np. w woj. kaliskim – 98,79%, łęczyckim 
–66,36%,  sieradzkim – 77,53%). Inaczej było w woj. mazowieckim, gdzie na łączną 
liczbę 10379 Żydów  w miastach mieszkało 4092 (39,43%), a na wsi 6287 (60,57%)9.

Powyższą sytuację można tłumaczyć całym splotem pewnych konsekwen-
cji. Żydzi na terenach niepolskich wiejskich byli pośrednikami między szlachtą 
(polską lub spolonizowaną) a chłopami, m.in. jako poborcy opłat, dzierżawcy 
karczem, browarów. Na Mazowszu, gdzie przeważała drobna szlachta, rola Ży-
dów nie była znacząca. Ważniejszy jednak w tej kwestii był fakt zakazu pobytu 
ludności żydowskiej w większości miast Mazowsza (miast prywatnych było tu 
stosunkowo niewiele, a tylko ich właściciele, dbając o własne dochody, nie mu-
sieli się kierować uprzedzeniami, głównie handlowymi wobec Żydów10).

Funkcjonowanie ludności żydowskiej często było też powiązane ze sto-
sunkiem doń Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej, związanego stanowi-
skiem soborów i kolejnych papieży. Mimo że lokalne warunki nie zawsze po-
zwalały na realizację ogólnokościelnej doktryny postępowania  wobec Żydów, 

jezuickiej w latach 1650–1773, Ostrołęka 2009, s. 79–80. 
5 Tamże, s. 12–23.  
6AGAD, Księgi ziemskie ostrołęckie 1633-1670.
7 Zob. J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk i Maków Mazo-
wiecki, Warszawa 1993, s. 7.
8 A. Podraza, Żydzi i wieś w dawnej Rzeczypospolitej, w: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. 
Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wrocław–Warsza-
wa 1991, s. 243.
9 Tamże, s. 244.
10 ŻIH, Prace magisterskie napisane przed 1939 r. (były to prace napisane pod kier. prof. 
Majera Bałabana)), sygn. 117/2 (E. Szejnberg, Szlachta polska a Żydzi w drugiej połowie 
XVIII wieku, Warszawa 1937), s. 4.
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to przecież polscy ordynariusze byli zobowiązani do wydawania kanonów De 
Judaeis i listów pasterskich; niektórzy zresztą czynili to z wyraźną niechęcią 
do innowierczych przybyszy11. Nie wyróżniali się w tym względzie i biskupi 
płoccy zawiadujący wiernymi katolickimi z Mazowsza Północnego. W dobrach 
kościelnych biskupi zobowiązywali się zwykle do pozbywania dzierżawców 
żydowskich – tak było w przypadku Pułtuska i Wyszkowa zarządzanych przez 
biskupa płockiego12. O niechęci wobec Żydów świadczą protokoły z wizytacji 
parafii diecezji płockiej, w których pisano o nich m. in.: nic wcale dobrego 
nie przynoszą kościołowi, chociaż place i mieszkania katolickie osiadają [...] 
Pijaństwo najwięcej panuje z okazji Żydów13. Należy jednak w tym miejscu za-
uważyć, iż pomimo oficjalnego twardego kursu wobec Żydów to przecież część 
duchowieństwa katolickiego – zwłaszcza zakonnego, niepodporządkowującego 
się dekretom biskupim –  chętnie korzystała z możliwości powiększenia swoich 
dochodów z opłat pobieranych od Żydów jako dzierżawców  dóbr parafialnych, 
browarów czy karczem, a także od budowanych czy reperowanych bóżnic14.

Organizacyjnie Żydzi  powiązani byli w gminy wyznaniowe – kahały –  
i podległe im przykahałki, a tam, gdzie ich liczba była niewielka (lub gdzie poja-
wili się później) przynależeli do najbliższego kahału15. Wedle spisu pogłównego  
z 1765 r. w ziemi łomżyńskiej mieszkało 2763 mieszkańców żydowskich powyżej 
1. roku życia; wszyscy należeli do kahału tykocińskiego (Tab. 1). Niemal połowa 
zamieszkiwała teren parafii stawiskiej; na obszarze Zagajnicy odnotowano ich we 
wschodniej części (parafia Lipniki powstała dopiero w 1838 r. i jej uwzględnienie 
nastąpiło dopiero w późniejszych zestawieniach ludności żydowskiej).

Podstawowym źródłem wiedzy o Żydach zamieszkałych w parafiach obej-
mujących swym zasięgiem Zagajnicę właściwie pozostają protokoły z wizyta-
cji  diecezji płockiej. Teren ten sąsiadował z Prusami Książęcymi (od 1701 r. 
Królestwo Pruskie), których władze nie tolerowały Żydów, stąd przebywali oni  
w okolicznych miejscach. 

W powstałym na miejscu misji jezuickiej (w styczniu 1774 r.) świeckim 
probostwie Myszyniec okazało się, że mieszkało tam 23 Żydów (na 4300 ogółu 
ludności); nie podano natomiast liczby Żydów z sąsiednich wsi w starostwie 
łomżyńskim, którzy to po karczmach i browarach siedzą16. Podczas wizytacji 

11 I tak pisał bp łucki Stefan Rupniewski w liście pasterskim O Żydach z 1722 r.: „Nie dosyć na 
tym, że sromotnego, niewolniczego imienia prawie pozbyli się w Polszcze, że obrządki swoje, święta  
i nabożeństwa publicznie odprawują, że sobie wszelkiej wolności uzurpują, ale też już i nad chrześci-
jaństwem panowania sobie pozwalają, i im handle, kupiectwa, kunszty, rzemiosła i inne sposoby do 
życia odbierają”  za: A. Kaźmierczyk, Polscy biskupi wobec Żydów w XVIII wieku, w: Rzeczpospolita 
wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji. Kraków, 18–20 listopada 2002, pod red. 
A. Kaźmierczyka i in., Kraków 2004, s.  351.
12 Zob. J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej, s. 8.
13 Za: J. Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005, 
s. 30.
14 A. Kaźmierczyk, Polscy biskupi, s. 352–355.
15 Atlas historii Żydów polskich, pod red. W. Sienkiewicza, Warszawa 2010, s. 80–86; M. Bałaban, Z zagad-
nień żydostwa polskiego, Lwów 1932 (praca dotyczy organizacji w Małopolsce i na zachodniej Ukrainie).
16 Archiwum Diecezjalne Łomżyńskie, sygn. II 160, k. 1–2,  za: M. Przytocka, Parafia myszyniec-
ka od 1773 do 2009 roku, w:  Dzieje parafii i kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, 
Ostrołęka 2009, s. 104.
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parafii w 1782 r. doliczono się wśród Żydów 9 mężczyzn, 12 kobiet i 17 dzieci, 
jednakże w tym czasie parafia została powiększona o 11 wsi (liczba ogółu lud-
ności wzrosła do 5871)17.

tabela 1.
Żydzi w ziemi łomżyńskiej w 1765 r. wg parafii katolickich

 parafia Stan organizacyjny 
Żydów

Do którego kahału 
należeli Liczba głów*

Stawiski
Zambrów
Jabłonka 
Kościelna
Rudki
Zawady
Śniadowo
Lipniki
Goworowo

Przykahałek
Przykahałek
Przykahałek

-
-
Przykahałek
Przykahałek
-

Tykocin
Tykocin
Tykocin

Tykocin
Tykocin
Tykocin
Tykocin
Tykocin

1005
197
92

83
105
718
64
109

Łącznie 2373
Źródło: J. Kleczyński, F. Kluczycki, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kra-
ków 1898, s. 20–21.

Uwaga: * spis nie obejmował niemowląt do 1. roku życia; podaje prawdopodobnie zaniżone 
liczby Żydów, jako że od tego zależała wysokość pogłównego (por. J. Kleczyński, F. Kluczycki, 
Liczba głów, s. 4–6).

Wzrost liczby ludności żydowskiej w Myszyńcu należy już wiązać z prze-
kształceniem tej osady w miasto posiadające określone prawa handlowe, którego 
mieszkańcy zwolnieni byli z niektórych obciążeń feudalnych. W świetle prze-
konujących argumentów18 należy przyjąć, że stało się to już za rządów pruskich.

okręg bożniczy w Myszyńcu 
W wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej Mazowsze przypadło Prusom. Ob-

szar Zagajnicy znalazł się w „Prusach Nowowschodnich” departament płocki  
i mniejsza jego część – departament białostocki (po raz pierwszy Puszcza zna-
lazła się na terenie różnych „województw”) . W 1802 r. król Fryderyk Wilhelm 
II zatwierdził zniesienie przez rząd pruski przywilejów miast de non tolerandis 
Judaeis, co spowodowało migrację Żydów z terenów wiejskich. W 1808 r. (już za 
czasów Księstwa Warszawskiego) w miastach kurpiowskich i okołokurpiowskich 
departamentu płockiego liczby Żydów wynosiły: Chorzele 175 na ogólną liczbę 
mieszkańców 375, Ostrołęka  99 na 2036 mieszkańców, Myszyniec 122 na 72519.

Jako że Chorzele, Ostrołęka (i Nowogród) znajdowały się na obrzeżach 
Zagajnicy (od XVIII w. zwanej już Zieloną, w odróżnieniu od Białej), warto 

17 Archiwum Diecezji Płockiej, Akta wizytacji nr 307, k. 16–18 (Myszyniec, 19 IX 1782),  
za: W. Paprocka, Myszyniec. Studium z dziejów miasta, Warszawa 1993, s. 100.
18 Zob. W. Paprocka, Myszyniec, s. 26–30.
19 Struktura wyznaniowa mieszkańców departamentu płockiego – 1808 r., w: Mazowsze Pół-
nocne, s. 28–29.
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zwrócić szczególną uwagę na rozwój społeczności żydowskiej w samym sercu 
Puszczy – Myszyńcu. Liczba ich stopniowo wzrastała, zwłaszcza że miasto sta-
wało się atrakcyjnym miejscem dla wyznawców judaizmu ze względu na proces 
rugowania ich z terenów wiejskich. Wedle sprawozdania burmistrza Ignacego 
Zaleskiego z 1820 r. w samym mieście mieszkało obok 924 chrześcijan już 291 
Żydów20, poza tym zamieszkiwali także okoliczne wsie21.

Interesującym źródłem pozwalającym na wejrzenie w  życie Żydów my-
szynieckich pozostaje zachowana w aktach Komisji Rządowej Spraw We-
wnętrznych (KRSW) Lista Imienna Zarobkuiących z 1830 r. (Tab. 2), a więc już 
z czasów Królestwa Polskiego. Lista obejmuje 119 etatów, w tym 32 etaty były 
żydowskie (w tym 4 kramarzy, 1 rzeźnik, 1 mydlarz, 1 gwoździarz, 1 kowal,  
1 kotlarz, 5 krawców, 1 kuśnierz, 1 szewc, 2 garbarzy, 8 piekarzy, 4 szklarzy,  
2 szynkarzy trunków), co stanowiło 26,89% ogółu.  Samych zarobkujących Ży-
dów była nieco mniejsza liczba – Boruch Sztein  zarobkował jednocześnie jako 
kotlarz (zapewne wytwórca kotłów) i piekarz.

tabela 2.
profesje nierolnicze w Myszyńcu i udział w nich Żydów (stan na 2 września 1830 r.)

Zawód ogólna 
liczba

Liczba 
Żydów

Żydzi: imię i nazwisko, wysokość podatku 
rocznego w zł

Kramarz 4 4 Hersz Rozen (18), Lewin Lewitan (18), 
Herszek Kofman (18), 
Hersz Rozner (18)

Rzeźnik 5 1 Mosiek Zysman (45)
Mydlarz 1 1 Icek Wolfowicz Rozen (20)
Gwoździarz 1 1 Icek Rodbel (4)
Tokarz 4 - -
Iglarz 1 - -

Stolarz 2 - -
Kowal 4 1 Kuszel Tobiasz (4)
Cieśla 2 - -
Kotlarz 1 1 Boruch Sztein (4)
Kapelusznik 9 - -
Krawiec 9 5 Lewin Berliner (4), Leyba Szerman (4), Josk 

Perner (4), 
Leyzer Szerman (4), Ajzyk Sztejnfeld (4)

Kuśnierz 3 1 Leyba Czapnicki (4)
Kołodziej 3 - -
Bednarz 2 - -

20 AGAD, KRSW, sygn. 4206, Opisanie historyczne oraz topograficzno-statystyczne mia-
sta Myszyńca przez Ignacego Zaleskiego burmistrza tego miasta z 1820 r. , za: W. Paprocka, 
Myszyniec, s. 112–115.
21 Wg spisu diecezji płockiej z 1817 r. w całej parafii Myszyniec na ogólna liczbę 9966 osób 
(była to wówczas najludniejsza parafia w całej diecezji) było 385 Żydów – Parafie Diecezji 
Płockiej z największą liczbą Żydów i innowierców –1817 r., w: Mazowsze  Północne, s. 51.
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Zawód ogólna 
liczba

Liczba 
Żydów

Żydzi: imię i nazwisko, wysokość podatku 
rocznego w zł

Szewc 8 1 Abraham Szumar (4)
Garncarz 13 - -
Obraźnik 4 - -
Garbarz 11 2 Jankiel Gerber (4), Icek Bączek Zysman (4)
Piekarz 13 8 Fiszel Gutman (4), Boruch Tobiasz (4), 

Waliwia (?) Beylach (4), Boruch Sztein (4), 
Leyba Golfinkiel (4), Aron Blank (4), 
Leyzer Miller (4), Leyzer Tobiasz (4)

Szklarz 5 4 Dawid Inerfeld (4), Icek Inerfeld (4), Leyba 
Inerfeld (4),     Mosiek Inerfeld (4)

Płockarz 7 - -
Fabryk[ant] 
wódki

5 2 Mortek Bursztyn (20), Icek Tobiasz (20)

Farbiarz 2 - -
Łącznie 119 32

Źródło: AGAD, KRSW, sygn. 4411, Lista Imienna Zarobkuiących w Mieście Myszyńcu Ob-
wodzie Ostrołęckim Województwie Płockim z 2 września 1830 r., za: W. Paprocka, Myszyniec,  
s. 117–124.

Podobnie jak w przypadku innych miast, można mówić o zawodach „chrze-
ścijańskich”, „żydowskich” i „mieszanych”. Interesujące były dawne, „przedży-
dowskie” zawody  obraźnika (prawdopodobnie ludowych rzeźbiarzy, wytwórców 
postaci świętych i innych osób z drewna) oraz płockarzy (prawdopodobnie od  
„płota”, a więc wyrabiających sztachety drewniane na ogrodzenia). Jeśli chodzi 
o Żydów, warto zwrócić uwagę na „gwoździarza” (jak dotąd, zapewne, gwoździ 
z rzadka używano, a niezbędne sprowadzano z zewnątrz) oraz „szklarzy” – ten 
zawód znalazł się niemal zupełnie w rękach rodziny Inerfeldów. Kramarzami,  
a więc właścicielami niewielkich  „bud” handlowych, byli wyłącznie Żydzi.

Inaczej niż  np.  w Ostrołęce22, wysokości podatku dla poszczególnych zarob-
kujących  w danym zawodzie były niezróżnicowane. Świadczy to zarówno o  braku  
większych dysproporcji majątkowych, słabiej rozwiniętym „systemie podatkowym”, 
w sumie  o późniejszym rozwoju Professyonalistów i ogólnie miasta.

Koncentracja ludności żydowskiej w miastach za kolejnych rządów (pru-
skich, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego) spowodowała powsta-
wanie tam tzw. okręgów bożniczych, „spadkobierców” kahałów. Starania  
o stworzenie własnej gminy wyznaniowej poczynili także Żydzi z Myszyńca. 
Gdy wybuchło powstanie listopadowe Starozakonni mając przysposobiony Ma-
teryał, z takowego w Epoce Rewolucyjney za zezwoleniem miejscowego Bur-
mistrza, dla ocalenia go od uszkodzenia przez Wojska w czasie przechodów, 
wystawili Bóżnicę, przed otrzymaniem nato zupełnego od wyższey władzy ze-

22 Zob. J. Mironczuk, Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej, Ostrołęka 2011, 
s. 41–44. 
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zwolenia23. Warto w tym miejscu zauważyć, że ludność żydowska z niepokojem 
obserwowała wybuch i przebieg wojny polsko-rosyjskiej, raczej nie wierząc  
w zwycięstwo strony polskiej, zaś szykany wojsk polskich jeszcze pogłębiały 
jej niechętny stosunek do powstania24; oczywiście zdarzały się też przypadki 
zaangażowania Żydów po stronie powstania25.

W związku z wystawieniem bóżnicy myszynieccy Żydzi zwrócili się do Komi-
sji Woj. Płockiej o zatwierdzenie budowy, ta zaś skierowała zapytanie do KRSW-
DiOP (powstałej ze „złączenia” spraw wewnętrznych, wyznaniowych i oświaty),  
w którym informowała, że wzmiankowana bóżnica małego  wymaga tylko dokoń-
czenia – żądając na teraz ażeby Jey Konsens na ten cel udzielony został, czyli iednak 
budowania Bużnic po innych mieyscach oprócz tych w których Gmina składa26.

KRSWDiOP zwróciła się w powyższej sprawie z zapytaniem do Komitetu 
Starozakonnych (organ doradzający władzom centralnym w/s Żydów), a ten za-
uważył: przepisy Religii Starozakonnych niepozwalaią w dni świąteczne, nabożeń-
stwa i postu, w których każdy Izraelita w Bóżnicy znaydować się musi, odbywać 
podróży tak dalekich, iak jest odległość Miasta Myszyńca od Gminy Ostrołęckiey 
[ok. 40 km – J. M.]; a zatem, że ani mieszkańcy Myszyńca do Gminy Ostrołęckiey 
mogą należeć, ani Gmina ta do Myszyńca [...] Komitet iest zdania, za zwolnie-
niem rzeczonych wyżej Starozakonnych od kary Kontrawencyjney, za nieposiada-
nie Konsensu do wystawienia tyle razy wzmiankowaney Bóżnicy27. KRSWDiOP 
przychyliła się do powyższych wniosków, jednakże zastrzegała: byleby tylko pod 
względem ustaw policyjnych i należnego zaokrąglenia Gmin Żydowskich Myszyń-
ca i Ostrołęki nie zachodziły iakowe przeszkody28.

Przeszkody jednak musiały jakieś zaistnieć (brak odnośnej dokumentacji), 
skoro samodzielny okręg bożniczy wówczas nie powstał. Ponownie starania 
wszczęto w 1855 r.: Mieszkańcy Starozakonni Myszyńca [...] wystawili własnym 
kosztem w miejscu bóżnicę, przyszkółek i łaźnię, urządzili cmentarz grzebalny  
i niezależnie od składek na okręg Bużniczny w Ostrołęce utrzymują w Myszyńcu 
Podrabina, kantora-Szkolnika i niższą służbę bużniczną [...] nadto osada wiej-
ska Goworowo i inne w jej okolicy wsie chociaż mniej zaludnione od Myszyńca 
przez Mieszkańców Starozakonnych i w 2 tylko mile odległe od Ostrołęki – maią 
oddzielny swój okrąg– tembardzie więc Miasto Myszyniec – mające przeszło 

23 AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 1675, k. 6-8, Pismo Komitetu Staroza-
konnych z dn. 6 lipca 1833 r. do KRSWDiOP.
24 Zob. J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej, s. 58: „W Różanie powieszono ży-
dowskiego kelnera oraz dróżnika Antoniego Darewskiego z Ostrołęki, którzy podprowadzili 
oddział gen. Sackena pod Różan i wskazali mu przeprawę przez Narew”.
25 Patriotyczna postawa płockiego Żyda Behr Mendel Kurtzbanda-maj 1831 r., w: Mazowsze 
Północne, s. 94–95: „Dowódca[...] prezentował mi zupełnie podług przepisu ubranego w mun-
dur Gwardii Ruchomej Star. Behr Mendel Kurtzbanda, dziesiętnika setni dziesiętnej Straży 
Bezpieczeństwa. Człowiek ten zrzuciwszy wszelkie zabobony dał przykład pierwszy dobrze my-
ślącego mieszkańca kraju, w którym jest osiadły”.
26 AGAD, CWW, sygn. 1675, k. 3, Pismo Komisji Woj. Płockiej z dn. 16 grudnia 1832 r. 
do KRSWDiOP.
27 AGAD, CWW, sygn. 1675, k. 6–8, Pismo Komitetu Starozakonnych z dn. 6 lipca 1833 r. do 
KRSWDiOP.
28 AGAD, CWW, sygn. 1675, k. 12–14, Pismo KRSWDiOP  dn. 24 listopada 1833 r. do 
Komisji Woj. Płockiej.
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120 familii Żydowskich – i tak oddalone [napisano wyżej, przesadnie o 6 mil 
– J. M.]od Ostrołęki na wzgląd ten zasługuje29. Do powyższego pisma dołą-
czono: 1/ Wykaz imienny starozakonnych w Myszyńcu i okolicach (741 osób),  
2/ Protokół wyboru dozoru bożnicznego, 3/ Projekt do Etatu Kassy Bóżnicznej, 
4/ Wykaz imienny rozpisanej składki starozakonnych z Myszyńca , 5/ Podanie 
ich z 20 listopada/2 grudnia 1851 r.  18/30 grudnia 1855 r. KRSWiD przychyliła 
się do odłączenia Miasta Myszyńca od okręgu bożnicznego w Ostrołęce30. Tym 
samym powstał okręg bożniczy w Myszyńcu.  

W sierpniu 1857 r. Budowniczy powiatu ostrołęckiego, wspólnie z burmi-
strzem Myszyńca i miejscowym dozorem bożnicznym dokonali inspekcji bóżnicy: 
z drzewa na podmurowaniu wybudowana z dachem dachówką krytym w stanie 
średnim będąca długa jest stóp 48½ szeroka 37, wysoka stóp 16 składa się z jed-
nej sali głównej i korytarza przy niej będącego z którego na galeryą wchodzi się 
[...] Ludność starozakonnych miasta Myszyńca wynosi około 800 osób obszerność 
zatem bóżnicy w stosunku do do ludności jest za mała. Dlatego obok bóżnicy 
(głównego domu modlitwy) wystawiono tak zwany przyszkółek w którym w czasie 
większego zebrania starozakonnych obrzędy religijne odbywają31.

Fundusz Kassy Bożnicznej okręgu Myszyniec na lata 1857–1860 kształ-
tował się następująco: przychód: 1. Za wydzierżawienie kąpieli w łaźni 10rs.  
2. Z pochowania ciał zmarłych 3rs. 3. Z czytania rodału 5rs. 4. Ze sprzedaży 
drożdży dla starozakonnych do pieczenia na zabawy i święta 8rs. 5. Ze skład-
ki wiernych 205rs. 6. Z ofiar składanych do skarbony 2rs. Ogółem: 233rs. Roz-
chód: I. Na pensje: 1. Podrabinowi 60rs. 2. Kantorowi 40 rs. 3. Szkolnikowi 30rs.  
4. Posługaczowi przy chowaniu ciał zmarłych 20rs. 5. Na materiały piśmienne 
dla kasjera 4rs 50kop. 6. Na materiały piśmienne dla dozoru bożnicznego 3rs.  
II. Na opał i światło do bóżnicy 45rs. III. Na opłatę podatków 12rs 38 ½ kop.  
IV. Na różne potrzeby: 1. Kasjerowi 5% od całego dochodu 11rs 65kop. 2. Do dys-
pozycji Rządu Gub. Płockiego 6rs 46½ kop. Ogółem: 233rs. Na lata 1861–1863 
wyznaczono fundusz w wysokości 258rs 30kop.32 Spośród udokumentowanych 
źródłowo rabinów myszynieckich II połowy XIX w. znani byli: Eliasz Sorekom, 
Lejzor Lerner, Abram Goldszlak33. 

Tuż przed reformą administracyjną, gdy omawiany obszar wszedł do nowo 
utworzonej  guberni łomżyńskiej a Myszyniec pozbawiono praw miejskich,  
w 1864 r., w samym Myszyńcu mieszkało Żydów: osób głównych  304, rodzin 
ich  704 (odpowiednio Polaków: 298 i 667, a Niemców: 10 i 20).  Spośród nich 
byli: Mieszczanie-rolnicy tj. osoby posiadające osady i rolę orną na prawie 
zupełnej własności wieczystej gruntu (odpowiednio: Żydzi: 1 i 6, Polacy: 160 
i 356, Niemcy: 2 i 6),  Mieszczanie-nierolnicy posiadający osady w mieście na 
prawie zupełnej własności wieczysto-czynszowej, lecz nie posiadający na tych 

29 AGAD, CWW, sygn. 1675, k. 20–22, Pismo Rządu Gub. Płockiego z dn. 19/31 paździer-
nika 1855 r. do KRSWiD.
30 AGAD, CWW, sygn. 1675, k. 23–26, Pismo KRSWiD  dn. 18/30 grudnia 1855 r. do 
Rządu Gub. Płockiego.
31 AGAD, CWW, sygn. 1675, k. 27–28, Protokół rewizji bóżnicy w Myszyńcu dn. 1/13 sierpnia 1857 r.
32 AGAD, CWW, sygn. 1675, k. 31–33, Etat dla Kassy Bożnicznej Okręgu  Myszyniec na lata 
1857–1860; także, k. 35, Pismo Rządu Gub. Płockiego z dn. 28 kwietnia/10 maja 1861 r. do 
KRWRiOP.
33 Za:  J. Mironczuk, Żydzi, s. 62, 80.
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prawach ogrodów i gruntów poza obrębem miasta (odpowiednio: Żydzi: 60  
i 226, Polacy: 80 i 185, Niemcy: 2 i 7), reszta mieszkańców miasta (odpowied-
nio: Żydzi: 243 i 469, Polacy: 58 i 126, Niemcy: 6 i 7)34.

W 1866 r. nastąpiła reforma administracyjna, w wyniku której powstała gubernia 
łomżyńska. Władze carskie podjęły jednocześnie działania zmierzające do „uporząd-
kowania” statusu miejscowości, które nie spełniały określonych wymogów – w efek-
cie ukazu z czerwca 1869 r. ponad 300 miasteczek Królestwa Polskiego utraciło prawa 
miejskie, a wśród nich także kurpiowskie Chorzele, Nowogród i Myszyniec; jedynie 
Ostrołęka i Kolno – jako siedziby powiatów – pozostały miastami. Wymienione miej-
scowości pozostały natomiast „parafiami” żydowskimi, czyli okręgami bożniczymi. 

Sytuacja finansowa okręgów bożniczych w guberni łomżyńskiej poprawiała 
się w dobie ogólnego postępu gospodarczego na przełomie XIX i XX w. Inaczej niż  
w początkach swego istnienia, radziły one coraz lepiej z rosnącymi wydatkami zarów-
no na pensje dla rabinów i innych osób zatrudnionych przez gminy wyznaniowe, jak 
i na organizację oświaty, szpitali, utrzymanie bożnic i in. (Tab. 3).  Okręgi miejskie 
w Kolnie i Ostrołęce miały spore oszczędności w rocznych budżetach, w mniejszych 
okręgach w Nowogrodzie i Myszyńcu dochody i wydatki bilansowały się, co i tak 
było niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę  fakt, że Żydzi „wiejscy” byli raczej ubo-
dzy. 

tabela 3.
przychody i rozchody „kurpiowskich” okręgów bożniczych w guberni  
łomżyńskiej wg powiatów w 1910 r.

okręgi 
bożnicze w 
poszczególnych 
powiatach

przychody
opłaty 
za łaźnię, 
ławki 
bożniczne, 
koszerne 
i in.

opłaty 
za 
posługi 
religijne

ofiary i 
dobrowol. 
składki

Razem
Rozchody

płaca 
dla 
rabina i 
innych 
osób

na 
materiały 
piśmienne  
i Gubernial. 
Vedomosti

na 
oświatę, 
szpitale, 
utrzyman. 
bożnic i in.

Razem

Nowogród
Powiat 
łomżyński

93.96 18.00 531.80 643.76 376.46 13.00 234.30 643.76

Ostrołęka
Myszyniec
Powiat 
ostrołęcki

1316.00
189.60

0.00
15.97

1103.00
531.96

2419.00
737.53

831.04
470.72

83.00
25.00

1255.73
241.06

2169.77
736.78

Kolno
Powiat 
kolneński

350.02 39.70 1071.14 1460.86 377.21 13.23 593.13 983.57

Źródło: APŁ, Obzory Łomżinskoj Gubierni 1910 g., s. 61–62, Prichod i raschod po vsem boż-
nicznym okrugam Łomżinskoj Gubierni (tłum z ros. własne).

Uwaga: dane w rublach i kopiejkach (po kropce).

34 AGAD, KRSW, sygn. 4412 (wiadomości statystyczne m. Myszyniec 1864), za: W. Pa-
procka, Myszyniec, s. 125–126.
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Schyłek, Zagłada i spuścizna społeczności żydowskiej na Kurpiach
Wybuch I wojny światowej gwałtownie zmienił sytuację Żydów w Puszczy 

Kurpiowskiej, która przecież była terenem nadgranicznym: W mieście Myszyniec 
[właściwie już nie był miastem – J. M.]… ujęto najpierw, na skutek denuncja-
cji Polaków, rabina miasta i niektórych radnych Gminy [żydowskiej – J. M.], 
a potem, 29 sierpnia [1914 r.] wydano rozkaz wysiedlenia wszystkich Żydów  
z miasta. Wszystkie rodziny żydowskie w liczbie 300 wyszły – mężczyźni, kobiety, 
dzieci i starcy – na pole i zebrały się przy namiocie komendanta, dygocąc z zimna 
i wzburzenia, zaczęli śpiewać Psalmy, prosząc, by odwrócił zło i odwołał rozkaz, 
ale komendant nie zważał na nich. I tak musieli Żydzi opuścić rodzinne miasto  
i rozejść się, wędrować drogami i polami, szukać sobie nowego miejsca w oko-
licznych miasteczkach i wioskach. Po kilku tygodniach gubernator uzyskał dla 
nich prawo powrotu, ale miasto było już doszczętnie spalone35. Równie tragiczny 
los dotknął Żydów z Ostrołęki, gdy front dotarł do tego miasta w lipcu 1915 r., 
obracając zwłaszcza dzielnicę żydowską w kompletną ruinę36. 

Dane ze spisu powszechnego ludności 30 września 1921 r. (Tab. 4) dobrze 
korelują z danymi z 1906 r.37, które równie szczegółowo ukazują liczby ludności 
żydowskiej w poszczególnych gminach i wsiach. Uderza fakt „zniknięcia”  po-
nad połowy Żydów z Myszyńca: w 1906 r. było ich 1996; zwiększyła się za to 
liczba Żydów w Kadzidle – z 107 do 150 łącznie. Cytowane wyżej wspomnienie 
zostało więc potwierdzone danymi ze  spisu. 

tabela 4.
Ludność żydowska w gminach kurpiowskich powiatu ostrołęckiego  
30 września 1921 r.

Gmina Ludność 
ogółem Żydzi Katolicy Inni 

chrześcijanie

Dylewo

Myszyniec
Nasiadki
Wach

6426

7671
5162
8104

170 (Dylewo Stare14, Kadzidło 
133, Kadzidło Poduchowne 17,  
Obierwia 6)
927 (Krysiaki 15, Myszyniec 912)

-
5 (Charcibałda 5)

6230

6719
5115
8094

26

25
47
5

Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wyników pierwszego po-
wszechnego spisu ludności z dnia 30 września 1921 r i innych źródeł urzędowych, t.V. Województwo 
białostockie, Warszawa 1924, s. 56–60, za: Z. Niedziałkowska, Kurpie, s. 197–206. 

Źródła archiwalne, w tym najważniejsze „Sprawozdania sytuacyjne woje-
wody białostockiego”38 (zarówno powiat łomżyński, jak i ostrołęcki wchodziły 
w skład woj. białostockiego, jedynie niewielka część Kurpiowszczyzny była 
w powiecie przasnyskim, woj. warszawskie), potwierdzają opinię wybitnego 

35 A. Litaj, Rozdział z dziejów zniszczenia, za: Księga Żydów ostrołęckich, Ostrołęka–Tel 
Awiw 2002 (wyd. drugie), tłum. A. Ćwiakowska, Z. Drezner, Sz. Raczyńska, przedmowa  
J. Gołota, s. 49.
36 Zob. J. Mironczuk, Żydzi, s. 73 oraz zdjęcia (wkładka nlb). 
37 Pamjatnaja kniżka Łomżinskoj Gubierni na 1906 god (Nasielenije Ostrolenskogo Ujez-
da), za: J. Mironczuk, Żydzi, s. 121–124. 
38 APB, Sprawozdania sytuacyjne tygodniowe i miesięczne wojewody białostockiego 1928–1938. 
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znawcy stosunków społecznych Białostocczyzny o  relacjach polsko-żydow-
skich: przeważała koegzystencja, notowano przykłady współpracy i zdrowej 
rywalizacji39. Opinii tej nie zmieniają nawet ekscesy antysemickie podczas jar-
marku w Kadzidle w maju 1938 r. i ślubowanie antyżydowskie przy kościele 
w Myszyńcu w listopadzie 1938 r.40 Zresztą i ocaleni z Zagłady pozostawili 
podobną ocenę: Stosunki między Kurpiami a Żydami były bardzo dobre. Żydów 
nazywali oni starozakonnymi, ufali im i handlowali z nimi41. 

Gdy we wrześniu 1939 r. wybuchła wojna, ludność żydowska zamieszka-
ła w Puszczy Kurpiowskiej graniczącej z Prusami Wschodnimi, gdzie nastroje 
nazistowskie były szczególnie widoczne (choćby przez spalenie niemal wszyst-
kich synagog podczas Kristalnacht) zaczęła uciekać w kierunku południowym  
i wschodnim, np. rodzina Lewińskich z Kadzidła. W październiku 1939 r. więk-
szość obszarów Puszczy z Ostrołęką, Myszyńcem i Chorzelami została wcielona do  
III Rzeszy, jedynie tereny wschodnie z Nowogrodem i Kolnem znalazły się pod oku-
pacją radziecką. Z ziem wcielonych do Rzeszy wszyscy Żydzi musieli się wynieść  
i udali się w stronę Łomży, część ku Ostrowi Mazowieckiej, pod okupację radziec-
ką, a potem dalej, w głąb utworzonej przez ZSRR tzw. Zachodniej Białorusi. Póź-
niej, po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, przejęci przez hitlerowców, zo-
stali skierowani do gett (np. najwięcej Żydów ostrołęckich znalazło się w gettach  
w Wilnie i Słonimiu, większość z nich została wymordowana w listopadzie 1941 r.),  
a następnie do obozów zagłady, przeważnie do Treblinki i Oświęcimia42.

Okres wojny  pogłębił wzajemne relacje zarówno w tym dobrym, jak i złym 
znaczeniu. Z jednej strony wojna i okupacja wydobyły heroiczne postawy (ukrywa-
nie Żydów, których kilkunastu spod Ostrołęki przetrwało dzięki pomocy polskiej), 
ale jeszcze bardziej niegodne, zdradzieckie (np. na kilka miesięcy przed wyzwo-
leniem uzbrojone grupy Polaków dokonały mordów na ukrywających się Żydach 
między Ostrołęką a Łomżą)43. Zresztą i sami Żydzi nie zawsze byli tylko biernymi 
uczestnikami wydarzeń, o czym donosi meldunek z terenu Kurpiowszczyzny (wyda-
je się, że meldunek odnosi się raczej do Kurpi Białych) z 1943 r. do Delegata Rządu 
na Kraj: Niemniej sporo Żydów zbiegło do lasów tworząc bandy i łącząc się w wielu 
wypadkach z desantowcami bolszewickimi. Bandy te odnoszą się wrogo do ludności 
polskiej, mordując co zamożniejszych gospodarzy. Żandarmeria niemiecka od czasu 
do czasu zlikwiduje taką bandę, na ogół jednak dosyć obojętnie odnosi się do wiado-
mości o napadach żydowskich na wsie44. Pełne naświetlenie opisywanego zjawiska 
wymaga jednak jeszcze głębszych badań i analiz. 

39 J. J. Milewski, Stosunki polsko-żydowskie w Ostrołęckiem i Łomżyńskiem w latach trzy-
dziestych i w czasie II wojny światowej, „Zeszyty Naukowe OTN” 2002, s. 164.
40 Tamże, s. 166–167. 
41 Księga Żydów, s. 328 (relacja Izraela Lewińskiego z Kadzidła). 
42 Najważniejsze opracowania dotyczące tego zagadnienia to: M. Grynberg, Żydzi w rejen-
cji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984; J. Gołota, Losy Żydów ostrołęckich w czasie 
II wojny światowej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1999, nr 3 (187).
43 Por. Księga Żydów, s. 340–358, 360, 377, 391–392; J. Mironczuk, Ostrołęka bez Żydów 
– kwestia żydowska w powiecie ostrołęckim po II wojnie światowej, „Komunikaty Mazursko
-Warmińskie” 2014, s. 379–382. 
44 Archiwum Akt Nowych, Delegatura Rządu na Kraj, Departament Informacji i Prasy. 
Sekcja wschodnia, sygn. 202/III/149, k. 2, Meldunek z terenu Kurpiowszczyzny, za: J.J. Mi-
lewski, Stosunki polsko-żydowskie, s. 179–180.
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Okres komunizmu nie sprzyjał pamięci o współmieszkańcach Puszczy 
Kurpiowskiej. Lepsza sytuacja nastąpiła w III RP. Dzięki staraniom ziomkostw 
żydowskich i władz samorządowych zebrano pozostające ślady po Żydach kur-
piowskich, generalnie w ich „centrach”. Właściwie odnosi się to do cmentarzy 
(kirkutów); na wyróżnienie zasługują odnowione kirkuty w Chorzelach i Kol-
nie45, nieco gorzej wygląda sytuacja w Nowogrodzie, zaś w Ostrołęce i Myszyń-
cu, „stolicy” Kurpiów, dawne cmentarze żydowskie zostały „zagospodarowa-
ne” i upamiętnione jedynie pomnikami. 

Zakończenie
Puszcza Kurpiowska, zwana w dawnych czasach Zagajnicą,  aż do XVII w. 

była miejscem łowów i eksploatacji drewna i innych towarów leśnych, bez stałych 
siedzib. „Wyjściem” na Puszczę były osady miejskie powstałe na jej obrzeżach; 
najstarsza z nich i największa to Ostrołęka. „Kołem napędowym” zasiedlania 
Puszczy w XVII w. – prócz ucieczki doń ludności okolicznej z Prus – stała się też 
misja jezuicka (Mysiniec), stawiająca opór heretyckim Prusom. W jakimś sensie 
rywalizacja katolicko-protestancka sprzyjała pojawieniu się ludności żydowskiej.  

Do końca Rzeczypospolitej liczba Żydów w Puszczy była niewielka.  
W rozległej parafii myszynieckiej mieszkało zaledwie kilka rodzin, nieco wię-
cej było ich we wschodniej części, w starostwie łomżyńskim. Wszyscy przyna-
leżeli do kahału w Tykocinie. 

Rozwój osadnictwa żydowskiego nastąpił w okresie zaborów, począwszy 
od władz pruskich, które umożliwiły zamieszkanie w miastach, tak jak w innych 
dzielnicach Rzeczypospolitej. Poza miastami na obrzeżach Puszczy Żydzi sku-
pili się w  Myszyńcu, gdzie w 1855 r. utworzyli samodzielny okręg bożniczy.

Społeczność żydowska na Kurpiach odegrała ważną rolę w rozwoju gospodar-
czym regionu, poprzez handel wprowadzając nowe produkty wśród miejscowej ludno-
ści i upowszechniając szybszy obrót towarów. Wzrost zamożności Żydów na przełomie 
XIX i XX w. przyniósł też negatywne postawy części Polaków wobec nich. Nie spowo-
dowały jednak one większych konfliktów – obie społeczności koegzystowały, a czasami 
współpracowały; zdarzały się też  – rzadko co prawda – małżeństwa mieszane. 

Na tę w miarę zgodną koegzystencję zwaliły się dwa kataklizmy – woj-
ny światowe. I wojna niosła za sobą „tylko” zniszczenia materialne, II zaś już 
całkowitą zagładę Żydów na Kurpiach, jak i w całej Polsce. Pozostała pamięć, 
wspomnienia i nieliczne ślady materialne. 
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Streszczenie

Praca odnosi się do dziejów społeczności żydowskiej na obszarze Puszczy Kur-
piowskiej (inaczej  Zielonej,  dawniej zwanej Zagajnicą). Żydzi pojawili się tam 
dopiero w XVIII w. Na początku XIXw. zaczęli się przenosić do miast, w tym 
do Myszyńca, gdzie utworzyli okręg bożniczy. Pogranicze z Prusami/Niemcami 
okazało się ostatecznie dla Żydów  bardzo groźne. 

Słowa kluczowe: Żydzi, Puszcza Kurpiowska, Myszyniec, Prusy.
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Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  
w parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu 

w latach 1934–1939 na tle parafii kurpiowskich

Parafia pw. św. Floriana w Jednorożcu (pow. przasnyski) została założona  
w 1916 r. Do 1992 r. należała do diecezji płockiej. W okresie międzywojennym 
wieś parafialna Jednorożec, nazywana obecnie stolicą zachodniej Kurpiowszczy-
zny, rozwijała się gospodarczo i kulturalnie1. Animatorami życia społecznego byli 
m.in. duszpasterze. Znaczną rolę w parafiach kurpiowskich, takich jak Jednorożec, 
odgrywała Akcja Katolicka. 

W artykule autorka skupia się na młodzieżowych oddziałach Akcji Katolic-
kiej, przedstawiając działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej 
(KSMM) i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ) w Jednoroż-
cu, porównując je  z innymi wiejskimi parafiami kurpiowskimi w diecezji płockiej 
lub łomżyńskiej. Opracowanie dotyczy okresu po ujednoliceniu i scentralizowaniu 
organizacji w 1934 r.2. Temat ten w odniesieniu do parafii Jednorożec nie był do-
tychczas podejmowany, chociaż pojawiały się opracowania dotyczące sąsiednich 
ośrodków duszpasterskich3. Istnienie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
(KSM) w międzywojennym Jednorożcu jedynie zasygnalizowano4. Poza tym nie 
omawiano dziejów KSM w regionie kurpiowskim, koncentrując się na ujęciach die-
cezjalnych. Warto skupić się na tej tematyce, by rozszerzyć stan wiedzy na temat 
wsi Jednorożec w okresie międzywojennym. Ujęcie porównawcze pozwoli też na 
ukazanie znaczenia KSM dla przedwojennej Kurpiowszczyzny.

KSM było częścią Akcji Katolickiej, która miała być organizacją ludzi świec-
kich mających udział w apostolstwie hierarchicznym Kościoła i dążących do odno-

1 Por. T. Wojciechowska, Jednorożec. Historia wsi, Jednorożec 2015, s. 75–110.
2 W 1905 r. papież Pius przedstawił zasady Akcji Katolickiej, kontynuowane przez Piusa 
XI. Od 1930 r. w Polsce rozpoczęto organizowanie struktur Akcji. W 1934 r. utworzono na 
wzór włoski ogólnokrajowe organizacje (kolumny): Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży Żeńskiej (KZMŻ), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM), Katolickie 
Stowarzyszenie Kobiet (KSK) i Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KZM). KSMM i KSMŻ 
stanowiły kontynuację stowarzyszeń istniejących wcześniej w ramach Związku Młodzie-
ży Polskiej. KSK powstało na zasadzie zmiany nazwy istniejącego wcześniej Katolickiego 
Stowarzyszenia Polek. J. Cegłowski, A. Gretkowski, Działalność Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży w diecezji płockiej (1919–2006), „Notatki Płockie” 2011, nr 2, s. 35–36;  
R. Czekalski, Stowarzyszenia i organizacje w diecezji płockiej w okresie międzywojennym, 
„Saeculum Christianum” 1997, nr 1, s. 85, 94, 102–103.
3 A. Białczak, Dzieje Baranowa oraz ziem nad Płodownicą i Omulwią. Mała kurpiowska 
ojczyzna, Baranowo–Ostrołęka 2005, s. 252–263. 
4 Por. T. Wojciechowska, Jednorożec…, s. 108.
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wienia życia religijnego we wszystkich dziedzinach życia. Metodę działania miało 
stanowić podporządkowanie się hierarchii oraz osobista odpowiedzialność człon-
ków za dzieło ewangelizacji5. Członkami stowarzyszeń młodzieży mogli być kato-
licy stanu wolnego w wieku 14–30 lat. Od kandydatów wymagano pogłębionego 
życia religijnego, zachowywania zasad moralności chrześcijańskiej, dyscypliny  
i karności6. Elementami spajającymi jedność organizacyjną były: hymn, sztandar, 
mundurek czy odznaka, a stowarzyszenia działały podobnie jak harcerstwo7. 

Wyróżnić można cztery podstawowe formy aktywności stowarzyszeń: dzia-
łalność religijną, działalność kulturalno-oświatową, działalność charytatywną oraz 
działalność społeczno-patriotyczną8. Nie w każdej parafii prowadzono wszyst-
kie te działania. Na Mazowszu szczególnie dużo uwagi poświęcano rodzinie, 
upatrując w Akcji Katolickiej nadziei na odnowę życia rodzinnego, społecznego  
i religijnego. Warto też nadmienić, że KSM pomijało sprawy polityczne i wpływy 
partyjne9.

Organem koordynującym działalność stowarzyszeń była Naczelna Rada 
Akcji Katolickiej. Na poziomie diecezjalnym odpowiadała jej Diecezjalna Rada. 
Istniały też dekanalne struktury organizacji. W parafiach Akcja posiadała swe od-
działy, które były najmniejszą komórką w jej strukturze i jednocześnie najważ-
niejszą – miały realny wpływ na wiernych10. 

Oddziały KSM w parafiach kurpiowskich powstawały przeważnie w drugiej 
połowie lat 30.11. Istniały też oddziały o dłuższej historii, założone przed 1934r. 
– podobnie jak w Jednorożcu – jako Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeń-
skiej12. Nie w każdej parafii powstały obie organizacje młodzieżowe, czasem mi-
nęło kilka lat zanim powołano bliźniaczą kolumnę, czasem działał tylko jeden 

5 Podręcznik. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, red. A. Bączkowski et al., Kraków 1999, s. 21.
6 M. Leszczyński, Akcja Katolicka dawniej i dziś: http://ak.org.pl/historia/przedwojenna
-ak/ (22.02.2017).
7 P. Chudziński, Zmierzając ku doskonałości. Historia Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży w zarysie: lata 1919–1951, Gniezno 2002, s. 13–19.
8 J. Cegłowski, A. Gretkowski, Działalność…, s. 37–38.
9 M.M. Grzybowski, Kościół katolicki, w: Dzieje Mazowsza, t. 4: 1918–1939, red. J. Szczepański, 
Pułtusk 2010, s. 631–632.
10 Szerzej na temat organizacji Akcji Katolickiej zob. M. Leszczyński, Akcja Katolicka…. 
11 Nowe oddziały, „Akcja Katolicka Diecezji Łomżyńskiej” [dalej: AKDŁ] 1935, nr 1, s. 9; Nowe od-
działy, AKDŁ 1935, nr 2, s. 9; Nowe oddziały, AKDŁ 1935, nr 6, s. 10; Nowe oddziały, AKDŁ 1935, 
nr 9, s. 12; Statystyka Oddziałów Katalickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej wg pa-
rafji. Stan z dnia 31. XII. 1935 roku, AKDŁ 1936, nr 5, [dalej: Statystyka KSM 1935] s. 109–110; 
Statystyka Oddziałów Katalickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej wg parafji. Stan  
z dnia 31. XII. 1936 roku, AKDŁ 1937, nr 6, [dalej: Statystyka KSM 1936] s. 123–124.
12 SMM i SMŻ w Baranowie oraz SMŻ w Jednorożcu powstały w 1927 r., SMM w Jednorożcu 
w 1930 r. O SMM w Parciakach wzmiankuje prasa diecezjalna w 1933 r. Poza tym w 1929 r. 
stowarzyszenia młodzieżowe istniały w Turośli, Zbójnej, Czarni i Myszyńcu. AP, Akta parafii 
Jednorożec Od r. 1912 – do r. 1958, Statystyka parafji Jednorożec dekanatu Przasnyskiego 
[dalej: Statystyka parafialna] 1925–1928; A. Fronczak, Z Jednorożca, „Hasło Katolickie” [da-
lej: HK], 1931, nr 34, s. 397; Łańcuch rekolekcyjny, HK 1933, nr 18, s. 207; Wizyta kanoniczna 
w dek. Przasnyskim 1935 r. (Ciąg dalszy), „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1935, nr 8, s. 356;  
A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 252, 255; W. Guzewicz, Ruch katolicko-społeczny na terenie 
diecezji łomżyńskiej w okresie XX-lecia międzywojennego, Ełk 2006, s. 130–131.
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oddział13. Początkowe trudności z zakładaniem parafialnych kół stowarzyszeń ka-
tolickich opisał Eugeniusz Kłoczowski: Sposób organizowania kół odbywał się sza-
blonowo w ten sposób, że proboszcz (…) ogłaszał z ambony, że po sumie odbędzie się 
zebranie organizacyjne danej kolumny. Schodziło się zwykle sporo osób, ale z zapisy-
waniem się, wciąganiem do pracy wcale nie była rzecz łatwa. (…) Z czasem doszliśmy 
do wniosku, że działalność każdego koła trzeba gruntownie przygotować poprzez po-
zyskanie do zarządu ludzi czynnych, umiejących narzucać swą wolę, zdecydowanych 
do działania. Sprawą trudniejszą było umieć wskazać nie w teorii, ale w konkretach, 
na czym owo działanie ma polegać. (…) z diecezjalnej centrali nadchodzić jęły ob-
szerne okólniki z planami prac, ale i tam wiele było ogólników. Przerąbanie drogi ku 
społecznemu realizowaniu zadań Kościoła było nad wyraz trudne14. 

Pomimo tego Akcja Katolicka była jedną z najaktywniej działających orga-
nizacji. W kraju w 1936 r. liczyła blisko 500 tys. członków, zaś trzy lata później 
ich liczba wzrosła do 750 tys. Najliczniejsze były stowarzyszenia młodzieżowe, 
skupiające w Polsce 60% ogółu zrzeszonych. W 1936 r. w diecezji płockiej dzia-
łało w nich ponad 23 tys. osób. W diecezji łomżyńskiej w 1935 r. notowano 3560 
członków KSMM i 5240 druhen KSMŻ, zaś 4 lata później odpowiednio 2682  
i 7348 osób. Najwięcej było wśród nich młodzieży chłopskiej oraz bezrobotnych, 
niewiele młodzieży robotniczej, a najmniej inteligenckiej15. 

Jednak, jak zapisał E. Kłoczowski, co tylko jakieś koło męskie lub żeńskie się 
zorganizowało, zaraz po tym następowały jakieś fermenty, kłótnie, rozpadanie się 
koła16. Problemy z liczebnością członków w oddziałach widać w przywołanych 
wyżej danych z diecezji łomżyńskiej, gdzie następowały wahania liczbowe, pod-
czas gdy w płockiej corocznie liczba zaangażowanych w KSM rosła. W poszcze-
gólnych parafiach dane te wyglądały różnie. Np. w parafii Jednorożec w 1932 r. 
więcej chętnych do działania było wśród młodzieży męskiej. Od 1934 r. sytuacja 
uległa zmianie: liczba druhen KSMŻ, choć do 1938 r. wahała się, zawsze była 
większa niż liczebność KSMM. Podobnie było w innych parafiach na Kurpiach 
– zapewne z powodu zaangażowania młodzieży męskiej w prace gospodarskie to 
głównie dziewczęta działały w KSM. Parafia Jednorożec nigdy nie wyróżniała się 
liczebnością oddziałów Akcji Katolickiej, które w ostatnim roku przed wybuchem 
wojny sytuowały się w grupie najmniejszych w regionie kurpiowskim. Wedle in-
formacji z kroniki parafialnej w październiku 1938 r. w Jednorożcu ponownie po-

13 Np. w Brodowych Łąkach KSMM powstało w 1934 r., zaś KSMŻ 5 lat później. W Parcia-
kach nigdy nie powstało KSMŻ. Por. Catalogus eccleriaium et utriusque cleri tam saecularis 
quam regularis Diocesis Plocensis pro Anno Dominii 1939, Plociae [dalej: Katalog diecezjal-
ny] 1938, s. 140; Katalog diecezjalny 1939, s. 138; S. Olender, Z życia parafii Brodowe Łąki, 
HK 1939, nr 5, s. 74.
14 E. Kłoczowski, Wspomnienia mazowieckiego ziemianina z lat 1897–1951, red. A.K.F. Wo-
łosz, Ciechanów 2006, s. 412–413.
15 Diecezja Łomżyńska, „Ruch Katolicki” 1939, nr 7, s. 345; Posiedzenie Diecezjalnej Rady Akcji 
Katolickiej, AKDŁ 1935, nr 10 s. 4; W. Mysłek, Kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1939. 
Zarys historyczny, Warszawa 1966, s. 302; Podręcznik…, s. 23; L. Wilczyński, Działalność Die-
cezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Polsce w latach 1930–1939, Toruń 2003, s. 199. 
16 SMŻ w Jednorożcu przetrwało działalność w latach 1928–1930, w Baranowie okres zastoju 
w stowarzyszeniach młodzieżowych to lata 1930–1932. A. Fronczak, Z Jednorożca…, s. 397; 
E. Kłoczowski, Wspomnienia…, s. 415–416; A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 253, 256.
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wołano do życia zamarłe stowarzyszenia młodzieżowe17. To oznacza, że czasowo 
zabrakło chętnych do działania w kolumnach, ale ta sytuacja musiała trwać na tyle 
krótko, że nie przerwano ciągłości organizacji i dysponujemy danymi z kolejnych 
lat jej istnienia. 

Warto podkreślić, że aby określić skalę udziału parafian w KSM, należy 
zwrócić uwagę na liczebność wiernych w parafiach. Najwięcej członków KSM 
miało w dużych parafiach (Myszyniec), co jednak nie było regułą (Kadzidło). 
Wśród mniejszych wyróżniały się Baranowo, Czarnia i Zalas (por. tab. 1).

tab. 1. 
Liczebność wiernych oraz oddziałów KSM w parafiach kurpiowskich  
w latach 1925–1938.
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oprac. własne. Podwójne liczby – rozbieżności w relacjach źródłowych, myślnik – brak danego 
oddziału w parafii, gwiazdka – organizowanie kolumny w danym roku. Parafią kurpiowską były 
też Zaręby w dekanacie przasnyskim, jednak w okresie międzywojennym nie powstały tu struktury 
Akcji Katolickiej. W przypadku parafii Jednorożec podano liczebność wiernych z 1937 r., bowiem 
liczba 1 793 w 1938 r. wydaje się być zaniżona, skoro w 1939 r. notowano ok. 2 500 parafian. 
Źródła: AP, Statystyka parafji Jednorożec za rok [dalej: Statystyka parafialna] 1937, s. 3; Elenchus 
cleri saecularis ac regularis Diocesis Seinensis seu Łomżensis Anno Domini 1926, Łomża 1925, 
s. 32–35, 37; Katalog diecezjalny 1938, s. 65, 140; Katalog diecezjalny 1939, s. 61–62, 64, 138; 
Nowe Oddziały KSM Męskiej, AKDŁ 1936, nr 9, s. 167; Nowe Oddziały, AKDŁ 1937, nr 3, s. 51;  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  w parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu 



152 Maria Weronika Kmoch

S. Ol.[ender], Z par. Brodowe Łąki, HK 1939, nr 19, s. 287; Sprawozdanie z działalności Parafjal-
nych Zarządów Akcji Katolickiej w diecezji Łomżyńskiej za rok 1935-ty, AKDŁ 1936, nr 4, s. 62–73; 
Statystyka KSM 1935, s. 109–110; Statystyka KSM 1936, s. 123–124; Wizyta kanoniczna w dek. 
przasnyskim 1935 r…., s. 356; W. Jemielity, Organizacje katolickie w parafiach dekanatu ostrołęc-
kiego 1925–1939, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2008, s. 52–53.

Warto zauważyć podporządkowanie KSM hierarchii kościelnej wyrażające się 
w obecności asystenta kościelnego18. Aktywność księży była – obok zaangażowania 
samych parafian i ich chęci do dziania – czynnikiem determinującym powstawanie  
i rozwój KSM w parafiach kurpiowskich. W dekanacie przasnyskim na tym tle wy-
różniało się Baranowo, gdzie proboszcz ks. Jan Trzaskoma Swoją bezinteresowno-
ścią, energią, wymową porwał za sobą nie tylko parafię Baranowo, ale i całą Puszczę 
Kurpiowską, której stał się prawie wodzem i prorokiem19. W Jednorożcu organizato-
rem KSM był ks. Stefan Bernatowicz, którego pamięta się jako wspaniałego człowie-
ka, wzorowego proboszcza i utalentowanego pedagoga, który Bardzo dużo wymagał 
od wszystkich nie oszczędzając siebie. Starał się, by miejscowe organizacje religijne 
nie zamierały, czemu służyć miały obowiązkowe dla nich zgromadzenia lub konfe-
rencje comiesięczne o charakterze religijnym20. Podobnie w Brodowych Łąkach za 
probostwa ks. Antoniego Głowackiego życie religijno-społeczne nabrało znacznego 
rozmachu21. Zasłużonym dla KSM był też ks. Czesław Rogalski z Myszyńca, który 
przez półtora miesiąca zorganizował w młodzieżowych kolumnach ponad 400 osób22.

Z drugiej strony E. Kłoczowski wymieniał parafię Jednorożec jako jedną z tych,  
w których oddziały nie rozwijały się z powodu stanowiska księży, całkowicie prze-
ciwnych Akcji. Świeccy nie dojrzeli jeszcze do takiej sytuacji, aby tworzyć organizacje 
katolickie bez pomocy księży (…). Proboszczowie liczni nie mogli w żaden sposób się 
pogodzić, by w sprawach kościoła, liturgii, duszpasterstwa, moralności itd. ktoś mógł  
w parafii coś myśleć i mówić poza nimi. Oprócz parafii Jednorożec podobna sytuacja miała 
mieć miejsce – wedle Kłoczowskiego – m.in. w Brodowych Łąkach i Parciakach23.

Spotkania, odczyty, zebrania i zabawy KSM odbywały się w sali parafialnej24 lub 
w Domach Katolickich25. Z kolei w Zalasie Latem przy pięknej pogodzie zebrania od-

18 M. Leszczyński, Akcja Katolicka….
19 E. Kłoczowski, Wspomnienia…, s. 420. 
20 A. Fronczak, Z Jednorożca…, s. 397; Ł. Turbak, Ksiądz Stefan Bernatowicz (1873–1945). 
Duszpasterz i propagator liturgii, praca magisterska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Warszawa 2007, s. 42–43.
21 S. Olender, Z życia parafii Brodowe Łąki, HK 1939, nr 5, s. 74.
22 W. Jemielity, Organizacje…, s. 50.
23 E. Kłoczowski, Wspomnienia…, s. 420.
24 Tak było w Jednorożcu, Czarni, Zbójnej i Łysych. Sprawozdanie z działalności Parafjal-
nych Zarządów Akcji Katolickiej w diecezji Łomżyńskiej za rok 1935-ty, AKDŁ 1936, nr 4,  
s. 62–73; W. Jemielity, Organizacje…, s. 52.
25 Domy parafialne wybudowano: Myszyniec – między 1931 a 1935 r.; Baranowo – 1932 r.; 
Kadzidło – 1935 r. W Łysych budowę rozpoczęto w 1938 r. W maju 1939 r. zapisano, że trwa 
budowa Domu Katolickiego w Brodowych Łąkach. S. Olender, Z życia parafii Brodowe Łąki, 
HK 1939, nr 5, s. 74; Sprawozdanie z działalności Parafjalnych Zarządów Akcji Katolickiej w die-
cezji Łomżyńskiej za rok 1935-ty, AKDŁ 1936, nr 4, s. 62–73; W. Jemielity, Organizacje…, s. 52; 
A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 290; M. Przytocka, Zabudowa plebanijna, w: Dzieje parafii  
i kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, red. eadem, Ostrołęka 2009, s. 256.
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bywają się na cmentarzu przy kościele, w innym czasie w domach w każdej wsi26. Mło-
dzież spotykała się z proboszczem na modlitwie i omówieniu spraw organizacyjnych 
co miesiąc, czasem częściej27. Większe parafie, w których kolumny KSM dzieliły się 
na zastępy działające w poszczególnych miejscowościach parafii, urządzały zebrania  
w swoich ogniskach (najczęściej co miesiąc), ale spotykały się też regularnie na zebra-
niu ogólnym wszystkich zastępów. Tak działały KSM np. w Myszyńcu i w Baranowie28.

Sale parafialne służyły też do organizacji spotkań religijno-towarzyskich, np. 
dzielenia się opłatkiem na Boże Narodzenie czy jajkiem z okazji Wielkanocy. Przy-
kładem są spotkania w parafii Brodowe Łąki w 1939 r. W przypadku obu okazji po 
gościnie przy stole tańczono tańce kurpiowskie, a młodzież żeńska śpiewała pio-
senki kurpiowskie29. Śpiew był ważnym elementem wychowania i kultywowania 
tradycji w oddziałach KSM. Helena Gałązka, zastępowa zastępu Baranowo, pisała: 
My nie potrzebujemy szukać i wyuczać się tzw. modnych piosenek z bruku warszaw-
skiego, ponieważ mamy swoje przepiękne pełne czaru i uroku piosenki ludowe. (…) 
W piosenkach ludowych streszcza się życie i charakter ludu naszego, jego zwyczaje 
i ciekawe obyczaje. Te piosenki są przecież wyrazem naszych serc i dusz30. Śpiew 
towarzyszył druhom i druhnom podczas przedstawień wystawianych z okazji świąt 
narodowych i kościelnych. Na rocznice wydarzeń historycznych we wszystkich pa-
rafiach urządzano akademie i wieczornice z referatami. 

Kolumny posiadały swoje sztandary. Np. 21 VII 1935 r. zorganizowano poświęcenie 
sztandaru oddziału KSM w Czarni, na które przybył bp sufragan Bernard Dembek. Na 
uroczystości pojawiło się ok. 500 druhen i druhów z Czarni i Myszyńca31. W Baranowie 
zaś sztandar KSMŻ poświęcono 1 VI 1936 r. Nie wszystkie oddziały było stać na zakup 
sztandaru. Te, którym się udało, zbierały fundusze np. podczas organizowanych przedsta-
wień, akademii i innych wydarzeń, a także w formie nadzwyczajnych składek czy kwest 
w zastępach32. W źródłach brakuje informacji na temat sztandaru KSM parafii Jednorożec, 
co potwierdzałoby tezę, że zamawiano je w oddziałach aktywniejszych i liczniejszych, 
których członkowie dokładali wielu starań, by wzbogacić się o ten symbol.

Druhny i druhowie KSM w Jednorożcu w miarę możliwości włączali się  
w życie religijne parafii. Np. w 1935 r. podczas wizytacji parafii przez bpa An-
toniego Juliana Nowowiejskiego KSMM z pomocą strażaków zbudowało bramę 
powitalną od strony Drążdżewa. Członkowie KSM byli obecni podczas powitania 
pasterza diecezji we wsi, a orkiestra młodzieży męskiej uświetniła uroczystość. 
Prezes Parafialnego Zarządu Akcji Katolickiej rolnik Bronisław Czaplicki złożył 
wówczas biskupowi sprawozdanie z działalności organizacji33.

Podobne sprawozdania prezentowali na spotkaniach dekanalnych inni, peł-
niący takie samo stanowisko jak Czaplicki34.  Mieli oni również obowiązek nad-
syłać do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK) sprawozdania roczne 

26 W. Jemielity, Organizacje…, s. 52.
27 AP, Statystyka parafialna 1936, s. 2; Statystyka parafialna 1937, s. 2; A. Fronczak, Z Jednorożca…, s. 397.
28 Myszyniec Wieś, AKDŁ 1935, nr 9, s. 18; A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 253, 256.
29 S. Olender, Z życia parafii Brodowe Łąki, HK 1939, nr 5, s. 74; idem, Z par. Brodowe Łąki, 
HK 1939, nr 19, s. 287.
30 A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 261.
31 Poświęcenie nowych sztandarów, AKDŁ 1935, nr 9, s. 14.
32 A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 254.
33 Wizyta kanoniczna w dek. Przasnyskim 1935 r...., s. 356. 
34 Kurs Dekanalnej Rady Akcji Katolickiej w Przasnyszu, HK 1935, nr 11, s. 123.
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z działalności Akcji w parafii35. Kierownictwo oddziałów oraz druhowie i druhny 
uczestniczyli w cyklicznych kursach organizacyjnych36. Poza tym w Jednorożcu 
odbywały się spotkania Parafialnego Zarządu Akcji Katolickiej37. Tak samo dzia-
łały zarządy oddziałów w innych parafiach kurpiowskich. Co więcej, oddziały 
KSM w parafiach diecezji łomżyńskiej były wizytowane przez przedstawicieli 
DIAK, co skłaniało do wytężonej pracy38; urządzano również konkursy obowiąz-
kowości39. Członkowie sąsiednich oddziałów odwiedzali się wzajemnie, by inspi-
rować się do pracy i wymieniać doświadczenia40. 

Patronem KSMM obrano św. Stanisława Kostkę. We wszystkich oddziałach 
urządzono religijne spotkania modlitewne i wieczornice w dniu wspomnienia pa-
trona (13 listopada)41. Organizowano też zloty KSM, szczególnie ważne dla miesz-
kańców Ziemi Przasnyskiej, dumnych z tego, że patron był ich rodakiem. W 1935r. 
zlot w Rostkowie poprzedziły w parafiach rekolekcje półzamknięte oraz spowiedź 
dla młodzieży. W dniu spotkania rzesze młodzieży stanęły na zbiórce ze sztandarami 
i orkiestrami. (…) Po nabożeństwie odbyła się uroczysta akademja (…). Poważny  
i uroczysty charakter akademji wypełniły (…) deklamacje (…) druhów z Przasnysza  
i z Zielonej, (…) produkcje chórów (…) oraz produkcje z orkiestr (…). Całość zakoń-
czono wspólnym śpiewem hymnu Akcji Katolickiej – „My chcemy Boga”. Na zjeź-
dzie zgromadziło się ponad 500 druhem i druhów z terenu dekanatu przasnyskiego, 
delegacje uczniów i nauczycieli z Przasnysza (ok. 200 osób), prócz tego prawie tyleż 
młodzieży niezorganizowanej wzięło luźno udział w uroczystości42. Również w innych 
parafiach kurpiowskich w obu diecezjach uroczyście obchodzono to wspomnienie, 
a także święto patronalne KSMŻ – Narodzenie NMP (8 września). Wcześniej urzą-
dzano rekolekcje i dni skupienia, nowenny i nabożeństwa z kazaniami oraz wspólne 
komunie św., jak również manifestacje i religijne pochody43.

Uroczystością patronalną Akcji Katolickiej wybrano święto Chrystusa Króla. 
Marianna Wilga wspominała, że tego dnia w parafii Jednorożec ksiądz przygoto-
wywał z młodzieżą dziatwą szkolną inscenizacje w remizie strażackiej44. Wszyst-
kich członków KSM zachęcano do spowiedzi i komunii, zapraszano też innych 

35 Sprawozdania z pracy Paraf. Zarz. Akcji Katolickiej, „Myśl i Czyn” [dalej: MiC] 1939, z. 3, s. 88–89.
36 eska, Przasnysz, „Głos Mazowiecki” [dalej: GM] 1935, nr 94, s. 6.
37 AP, Statystyka parafialna 1934, s. 2; Statystyka parafialna 1936, s. 2; Statystyka parafialna 1937, s. 2.
38 Por. Co słychać w terenie, AKDŁ 1936, nr 12, s. 221; Wizytacje i kursy, AKDŁ 1934, nr 4, s. 9.
39 Np. w 1935 r. wśród KSMŻ IV miejsce zajął Myszyniec Wieś – 210,8 p., inne oddziały uzyskały: 
Myszyniec Osada  157,75, Czarnia  96,78, Dąbrówka 94,5, Zbójna 83,7, Kuzie  65,35, Kadzidło  55,47, 
Zalas  41,4, Łyse 23,5 i Lipniki 19,1 p. Wśród KSMM: IV miejsce Myszyniec Wieś  186,85 p., poza 
tym: Myszyniec Osada  122,5, Dąbrówka  89, Czarnia  60,6, Zbójna  59, Zalas  46,8, Kadzidło  41,75, 
Łyse  32,1 i Kuzie  12 p., Lipniki i Nowogród określone zostały jako oddziały słabo pracujące, Dobry-
las nie uzyskał nawet 3 p. i został zaliczony do najsłabiej pracujących oddziałów w diecezji. Konkursy 
urządzano też w dekanatach, parafiach i w oddziałach dla zastępów. Wyniki II konkursu obowiązko-
wości, AKDŁ 1936, nr 12, s. 231–236; W. Guzewicz, Ruch katolicko-społeczny…., s. 268–272.
40 Por. Wycieczki, AKDŁ 1935, nr 8, s. 20.
41 J. Cegłowski, A. Gretkowski, Działalność…, s. 38.
42 K.S., W rodzinnej miejscowości św. Stanisława Kostki. Ze zlotu rejonowego Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w Rostkowie w powiecie przasnyskim, GM 1935, nr 266, s. 5.
43 W święta patronalne KSMM i KSMŻ zakładano też nowe oddziały. A. Białczak, Dzieje 
Baranowa…, s. 252, 255; W. Guzewicz, Ruch katolicko-społeczny…, s. 294. 
44 Ł. Turbak, Ksiądz Stefan…, s. 42.
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do dołączenia do organizacji45. W 1934 r. Po uroczystej sumie z kazaniem, w czasie 
której chór wykonał 4-ro głosową mszę „Salve Reginie” odbyła się uroczysta procesja 
jubileuszowa do krzyża na rynku, tam po modłach chór odśpiewał hymn „Z Miljo-
nów serc”. Po powrocie do kościoła błogosławieństwo N. Sakr. Popołudniu w pięknie 
przybranej Sali parafialnej odbyła się akademja. W programie były referaty, opisy 
i deklamacje. Udział w akademji wzięli członkowie parafj. A.K. i obu Stowarzyszeń 
Młodzieży. Akademję otworzył i zamknął przemówieniami ks. prob. Bernatowicz46. Ta-
kie same obchody miały miejsce w innych parafiach na Kurpiach.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego organizowano kwestę przeznaczo-
ną dla Akcji Katolickiej, na ten cel przekazywano też tacę zebraną w kościele47. 
Oddziały dysponowały majątkiem, który przeznaczały na bieżącą działalność. 
Środki pochodziły najczęściej z publicznych zbiórek, wyświetlania filmów, bile-
tów wstępu na zaplanowane imprezy itp.48. Poza tym oddziały KSM prowadziły 
własne księgi, zarówno finansowe, jak i spisy członków. Nie wszędzie jednak 
przestrzegano tego wymogu, co generowało trudności i konflikty49. Do DIAK wy-
syłano coroczne składki stowarzyszeniowe50. 

Członkowie KSM z Jednorożca uczestniczyli w wydarzeniach na terenie de-
kanatu i diecezji, choć było to zapewne uzależnione od liczby chętnych i możli-
wości transportowych. Nie była to sytuacja odosobniona – w prasie diecezjalnej 
wielokrotnie można znaleźć informacje o tym, że oddziały z niektórych parafii 
kurpiowskich nie stawiły się na jakiejś uroczystości. W 1935 r. na kurs do My-
szyńca nie przybyły kierownictwa oddziałów z Kuziów i Zalasa51. W tym samym 
roku w Ostrołęce na zjeździe okręgowym pojawiły się oddziały m.in. z Czarni, 
Dąbrówki, Myszyńca, Kadzidła, a zabrakło delegacji z Kuziów, Łysych i Lip-
nik52. Wyjazdy utrudniały też prace gospodarskie, dlatego najprężniej działano  
w okresie jesienno-zimowym. Łatwiejszą sytuację miały oddziały posiadające pa-
trona, jak np. w Baranowie, gdzie wyjazdy druhów i druhen w znacznej mierze 
finansował protektor ks. kanonik J. Zaremba53.

Ważnymi dla KSM spotkaniami na wszystkich szczeblach były dni i kongre-
sy eucharystyczne. Np. w 1936 r. urządzono Kongres Eucharystyczny Młodzieży 
Żeńskiej w Pułtusku54. Pomimo apelów redakcji „Hasła Katolickiego”, delegacja 
z Jednorożca, jeśli była obecna, nie została wymieniona wśród występujących  
w strojach regionalnych55. Może związane było to z sytuacją opisaną przez miej-
scową nauczycielkę, wedle której w latach 30., w przeciwieństwie do poprzedniej 

45 W. Jemielity, Organizacje…, s. 52.
46 A’, Echa uroczystości Chrystusa Króla. Jednorożec, HK 1934, nr 49, s. 593.
47 Por. Dzień ofiary na Akcję Katolicką, MiC 1936, z. 6, s. 161–163.
48 A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 259.
49 W. Jemielity, Organizacje…, s. 54–55.
50 Por. Składkę stowarzyszeniową, AKDŁ 1934, nr 4, s. 14.
51 Dwudniowe kursy dla Kierownictw, AKDŁ 1935, nr 3, s. 9–10.
52 Nasze zloty okręgowe, AKDŁ 1935, nr 8, s. 13–14.
53 A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 253, 257.
54 A. Rojewski, Kongresy i dni eucharystyczne diecezji płockiej w latach posługi pasterskiej  
Bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego, „Studia Płockie” 2008, s. 118–131.
55 Druhny w hołdzie Bogu utajonemu. Z dni kongresowych KSMŻ w Pułtusku, HK 1936,  
nr 29, s. 346; Ubiór druhen na czas Kongresu Euch. w Pułtusku, HK 1935, nr 20, s. 236.
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dekady, Młodzi zarzucali stare stroje56. Inaczej sytuacja przedstawiała się w para-
fiach centralnej Kurpiowszczyzny, jak Myszyniec czy Kadzidło, gdzie, jak pisano 
w prasie, Jedną z zasług tamtejszych oddziałów jest skuteczne upowszechnianie 
strojów ludowych57. W Baranowie stroje kurpiowskie noszono często i zaprezen-
towano się w nich np. na wspomnianym kongresie w Pułtusku, na którym druhny 
wzbudzały ogólny zachwyt i oklaski58. Także na kongresach diecezji łomżyńskiej 
można było spotkać delegacje w strojach kurpiowskich. W spotkaniu w Łomży  
w 1936 r. brały udział oddziały męskie i żeńskie z Myszyńca, Zbójnej, Czarni, 
Kuzi czy Dąbrówki, zapewne w strojach ludowych59. Inną formą upowszechnia-
nia kultury regionu były specjalne uroczystości – w 1937 r. w Myszyńcu człon-
kowie KSM z ks. E. Kłoskowskim zorganizowali Dzień Puszczy Kurpiowskiej  
z prezentacją fragmentów „Wesela Kurpiowskiego” ks. W. Skierkowskiego, tań-
cami i śpiewami regionalnymi oraz wystawą rzemiosła miejscowej ludności60.

Kolejną formą działania młodzieżowych organizacji były zamknięte, półza-
mknięte i otwarte rekolekcje. Organizowano je na wszystkich szczeblach: diece-
zjalnym, dekanalnym i parafialnym. Członkowie KSM licznie brali w nich udział, 
jak np. w Brodowych Łąkach w 1939 r.61.

Jedną z dziedzin działalności KSM było przysposobienie rolnicze. Wydaje się jed-
nak, że w parafii Jednorożec nie było ono tak rozpowszechnione. W świetle dotychczas 
zgromadzonych źródeł pewne jest tylko, że podczas Wystawy Przysposobienia Rolni-
czego w Przasnyszu w 1934 r. pierwszą nagrodę indywidualną w postaci rasowej jałosz-
ki, ofiarowanej na ten cel przez p. Żórawskiego z Obrębca otrzymał druh Antoni Bakuła 
z Jednorożca62, zaś w 1937 r. członkowie KSM z Jednorożca wzięli udział w szkoleniu 
w Szkole Rolniczej w Rudzie koło Przasnysza63. Z kurpiowskich parafii diecezji płoc-
kiej w zakresie przygotowania rolniczego wyróżniało się Baranowo64. Wydaje się, że 
działalność ta była bardziej rozwinięta w kurpiowskich parafiach diecezji łomżyńskiej. 
Np. w 1934 r. zorganizowano wystawy i kursy m.in. dla członków KSM w Dylewie  
i Myszyńcu. Spośród wszystkich biorących udział organizacji to właśnie oddziały KSM 
zaprezentowały się najlepiej, co świadczy o tym, że do przysposobienia rolniczego przy-
kładano dużą wagę65. Za swoją pracę oddziały otrzymywały nagrody w postaci m.in. 
prenumerat książek i czasopism lub sadzonek drzew i krzewów66. 

56 Archiwum Muzeum Historycznego w Przasnyszu [dalej: AMHP], M. Wardakowa, Wspo-
mnienia z lat 1927–1939 dotyczące pracy w Jednorożec – w szkole i w środowisku, Kraków 1979, 
sygn. Mźr 118, s. 3.
57 Myszyniec Wieś, AKDŁ 1935, nr 9, s. 18.
58 HK 1936, nr 31, s. 379.
59 Stroje ludowe były zamiennikiem mundurków organizacyjnych w parafiach, w których dru-
hów i druhny nie było stać na jednolity wymagany ubiór. Udział w Kongresie Eucharystycznym 
w Łomży, AKDŁ 1936, nr 7–8, s. 149; W. Guzewicz, Ruch katolicko-społeczny…, s. 285–286.
60 W. Guzewicz, Działalność Akcji Katolickiej w ramach parafii na terenie diecezji łomżyń-
skiej w latach 1931–1939, „Studia Sandomierskie” 2004, z. 3, s. 17.
61 S. Ol.[ender], Z par. Brodowe Łąki, HK 1939, nr 19, s. 287.
62 Z Wystawy Przysposobienia Rolniczego w Przasnyszu, HK 1934, nr 44, s. 533.
63 Relacja Jolanty Wilgi z Jednorożca (2016 r.).
64 A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 260–261.
65 Wystawy i pokazy, AKDŁ 1934, nr 3, s. 15.
66 Wykaz nagród przyznanych przez Sąd Konkursowy KSM w Łomży zespołom p. r. za pracę 
w r. 1934, AKDŁ 1935, nr 1, s. 15–16.



157

Członkowie KSM z parafii kurpiowskich mogli chętniej brać udział w działa-
niach związanych z przysposobieniem rolniczym niż z przysposobieniem wojsko-
wym i wychowaniem fizycznym, bowiem praktyczniej było skoncentrować się na 
nauce rozwiązań mogących pomóc w gospodarzeniu na kurpiowskich nieurodzaj-
nych glebach oraz przysposobieniu do zawodu rolnika, a młodzież z takich rodzin 
dominowała w KSM. Dlatego też w kursach i konkursach przysposobienia wojsko-
wego i wychowania fizycznego rzadko brały udział zespoły z parafii położonych 
na Kurpiach. Angażowały się w nie natomiast głównie oddziały z parafii miejskich 
i wiejskich położonych na pograniczu regionu (Goworowo, Troszyn, Ostrołęka, 
Łomża…). Niemniej w parafiach, w których stowarzyszenia młodzieżowe działały 
bardzo aktywnie, np. w Baranowie, organizowano też przysposobienie wojskowe67.

W parafiach starano się zakładać biblioteczki gromadzące książki i czaso-
pisma, również te wydawane dla członków Akcji Katolickiej68. Do parafii spro-
wadzali je księża, a w rozprowadzaniu ich wśród wiernych pomagało KSM. Na 
podstawie zgromadzonego materiału ustalono, że takie placówki powstały w Ba-
ranowie, Czarni, Dąbrówce i Kadzidle69.

KSM w parafii Jednorożec starało się, na miarę możliwości liczebnych i or-
ganizacyjnych, włączać się w życie religijne parafii, dekanatu i diecezji, podobnie 
jak inne oddziały na Kurpiach. Organizacje młodzieżowe były ważną szkołą przy-
gotowania religijno-patriotycznego, platformą pielęgnowania tradycji, pozwalały 
na naukę zaangażowania społecznego oraz współpracę mieszkańców w zakre-
sie rozwoju wsi. Co więcej, zdarzały się przypadki powołań do życia zakonnego 
wśród członków międzywojennego KSM w parafiach kurpiowskich70. W rela-
cjach pojawia się też podkreślenie faktu wychowania patriotycznego w KSM, któ-
re zaowocowało poświęceniem młodych Polaków w czasie II wojny światowej. 

Niemniej przedwojenna Akcja Katolicka, której częścią były stowarzyszenia 
młodzieżowe, istniała zbyt krótko, by się dostatecznie rozwinąć71. Przyznać jed-
nak należy, że efekty jej działania są znaczne, szczególnie jeśli weźmie się pod 

67 A. Białczak, Dzieje Baranowa…, s. 257–259.
68 Niewiele parafii prenumerowało centralne pismo Akcji Katolickiej „Ruch Katolicki”. 
KSMM wydawało „Przyjaciela Młodzieży”, zaś KSMŻ „Młodą Polkę”. „Kierownik Stowa-
rzyszeń KSM” zalecany był kierownictwu oddziałów. W diecezji płockiej prenumerowano 
„Myśl i Czyn” i „Hasło Katolickie”. W parafiach diecezji łomżyńskiej liczne były egzempla-
rze czasopism diecezjalnych „Życie i Praca” oraz „Sprawa Katolicka”. Poza tym czytano cza-
sopisma ogólnopolskie, m.in. „Gazetę Świąteczną”. W. Jemielity, Organizacje…, s. 56–58. 
69 Które parafie naszej diecezji mają biblioteki paraf., MiC 1938, nr 3, s. 75; A. Białczak, 
Dzieje Baranowa…, s. 268; W. Jemielity, Organizacje…, s. 56.
70 Z Myszyńca do zakonu wstąpili: druhna Pawłowska do SS. Misjonarek, druhny Świdrów-
na i Jurczakówna do SS. Franciszkanek w Laskach, zaś druh Brzóska do Niepokalanowa. 
Kronika, AKDŁ 1937, nr 4 s. 78.
71 Warto też podkreślić, że O ile np. wręcz spontanicznie podejmowano zorganizowaną działal-
ność sklepów spółdzielczych, zakładania ochron, kółek rolniczych i kas zapomogowo-pożyczko-
wych, a nawet budowy domów parafialnych i otwierania szkół gminnych, o tyle gorzej (szczególnie 
w parafiach wiejskich) przebiegał tzw. nabór do organizacji kościelnych i stowarzyszeń Akcji Ka-
tolickiej. Wymagało to od członków postaw obliczonych na przemyślane działanie w sferze mate-
rialnej i duchowej, wobec czego osoby starsze i doświadczone na ogół stroniły, a w wieku średnim 
przyjmowały postawę wyczekującą, tylko dzieci i młodzież garnęły się chętniej, postrzegając dla 
siebie jakieś szanse na awans życiowy. M.M. Grzybowski, Kościół katolicki…, s. 632.
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uwagę to, że w latach 30. coraz bardziej odchodzono od tradycji, kojarzonej z reli-
gijnością, która ustępowała nowoczesności72. Efekty działania KSM były wypad-
kową zaangażowania parafian i stanowiska duchownych. Na Kurpiach nie bra-
kowało i aktywnych duszpasterzy, i chętnych do działania wiernych, choć KSM 
rozwijało się głównie w centralnej części regionu. Na wschodnich i zachodnich 
rubieżach Kurpiowszczyzny, jak właśnie w parafii Jednorożec, częściej natrafiało 
na przeszkody w działaniu. Nie była to jednak reguła, bowiem tam, gdzie chętni 
do działania wierni współpracowali z duszpasterzem potrafiącym zmotywować 
parafian do pracy, kolumny działały bardzo prężnie, czego przykładem jest KSM 
parafii Baranowo.

Artykuł nie wyczerpuje zagadnienia. Autorka ma jednak nadzieję, że na-
świetli on wybrane problemy związane z działalnością KSM w międzywojennej 
Polsce na przykładzie parafii kurpiowskich oraz pozwoli na uzupełnienie opisu 
rozwoju miejscowości Jednorożec w omawianym okresie.

Bibliografia

Archiwalia

Archiwum parafialne w Jednorożcu 

Akta parafii Jednorożec od r. 1912 – do r. 1958.

Bernatowicz, S. ks., [1929–1938], Kronika kościelna par. Jednorożec za duszpa-
sterstwa proboszcza tejże parafji ks. St. B.

Archiwum Muzeum Historycznego w Przasnyszu

Wardakowa, M., 1979, Wspomnienia z lat 1927–1939 dotyczące pracy w Jedno-
rożec – w szkole i w środowisku, Kraków, sygn. Mźr 118.

Źródła drukowane

Catalogus eccleriaium et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Diocesis 
Plocensis pro Anno Dominii 1938, Plociae 1937.

Catalogus eccleriaium et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Diocesis 
Plocensis pro Anno Dominii 1939, Plociae 1938.

Elenchus cleri saecularis ac regularis Diocesis Seinensis seu Łomżensis Anno 
Domini 1925, Łomża 1924. 

Kłoczowski, E., 2006, Wspomnienia mazowieckiego ziemianina z lat 1897–1951, 
red. A.K.F. Wołosz, Ciechanów.

72 AMHP, M. Wardakowa, Wspomnienia…, s. 3.



159

prasa

„Akcja Katolicki Diecezji Łomżyńskiej” 1934–1939.

„Głos Mazowiecki” 1935.

„Hasło Katolickie” 1931–1939.

„Miesięcznik Pasterski Płocki” 1935. 

„Myśl i Czyn” 1936.

„Ruch Katolicki” 1939.

Relacje ustne

Relacja J. Wilgi z Jednorożca (2016) w zbiorach autorki.

opracowania

Bączkowski et al. (red.), 1999, Podręcznik. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
Kraków.

Białczak, A., 2005, Dzieje Baranowa oraz ziem nad Płodownicą i Omulwią. Mała 
Kurpiowska Ojczyzna, Baranowo-Ostrołęka.

Cegłowski, J., Gretkowski, A., 2011, Działalność Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w diecezji płockiej (1919–2006), „Notatki Płockie”, t. 56, nr 2.

Chudziński, p., 2002, Zmierzając ku doskonałości. Historia Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży w zarysie: lata 1919–1951, Gniezno.

Czekalski, R., 1997, Stowarzyszenia i organizacje w diecezji płockiej w okresie 
międzywojennym, „Saeculum Christianum”, t. 4, nr 1.

Grzybowski, M.M., 2010, Kościół katolicki, w: Dzieje Mazowsza, t. 4: 1918–
1939, red. J. Szczepański, Pułtusk.

Guzewicz, w., 2004, Działalność Akcji Katolickiej w ramach parafii na terenie 
diecezji łomżyńskiej w latach 1931–1939, „Studia Sandomierskie”, z. 3. 

Guzewicz, w., 2006, Ruch katolicko-społeczny na terenie diecezji łomżyńskiej  
w okresie XX-lecia międzywojennego, Ełk.

Jemielity, w., 2008, Organizacje katolickie w parafiach dekanatu ostrołęckiego 
1925–1939, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, nr 22.
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  w parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu 



160 Maria Weronika Kmoch

Leszczyński, M., 2013, Akcja Katolicka dawniej i dziś: http://ak.org.pl/historia/
przedwojenna-ak/ (22.02.2017).

Mysłek, w., 1966, Kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1939. Zarys histo-
ryczny, Warszawa.

przytocka, M., 2009, Zabudowa plebanijna, w: Dzieje parafii i kościoła pw. Trój-
cy Przenajświętszej w Myszyńcu, red. eadem, Ostrołęka.

Rojewski, A., 2008, Kongresy i dni eucharystyczne diecezji płockiej w latach po-
sługi pasterskiej Bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego, „Studia Płockie”, t. 36.

turbak, ł., 2007, Ksiądz Stefan Bernatowicz (1873–1945). Duszpasterz i propa-
gator liturgii, praca magisterska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Warszawa, s. 42–43.

wilczyński, L., 2003, Działalność Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej  
w Polsce w latach 1930–1939, Toruń.

wojciechowska, t., 2015, Jednorożec. Historia wsi, Jednorożec.

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
w okresie międzywojennym na przykładzie parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu 
(Jednorożec w pow. Przasnyskim), przedstawionej na tle innych parafii kurpiow-
skich w diecezji płockiej i łomżyńskiej. Artykuł zarysowuje dzieje młodzieżo-
wych kolumn Akcji Katolickiej po reformie z 1934 r. Choć w parafii Jednorożec 
były to oddziały o wiele mniejsze i niedziałające tak prężnie jak w centralnej Kur-
piowszczyźnie, poznanie ich historii uzupełnia funkcjonujący w literaturze ob-
raz rozwoju społeczno-kulturalnego wsi Jednorożec w okresie międzywojennym. 
Artykuł pozwala też poznać podstawowe formy i znaczenie działalności KSM  
w parafiach kurpiowskich.

Słowa kluczowe: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, okres 
międzywojenny, parafia, Jednorożec, Kurpie.
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Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach

Zmiany w liczbie ludności ostrołęki  
powodowane przyrostem naturalnym i migracjami

wstęp
Ostrołęka jest jednym z nielicznych ośrodków miejskich w Polsce położo-

nych na terenach, gdzie nie występują złoża mineralne (jak węgiel, rudy miedzi 
czy siarka), któremu udało się awansować z małego miasta (liczącego niespełna 
10 tys. mieszkańców1 w 1946 r.) do miasta średniej wielkości. W 2000 r. Ostrołę-
ka przekroczyła 55 tys. ludności. W przeciągu 65 lat miasto więc powiększyło stan 
ludności o około 45 tys.  Na tle tego stwierdzenia nasuwa się pytanie, jakie były 
źródła pochodzenia ludności, które spowodowały wzrost potencjału demograficz-
nego. Pomijając zmiany administracyjne, które są wynikiem wchłaniania przez 
miasto nowych zamieszkałych terenów2, jedynymi źródłami przyczyniającymi 
się do zmiany liczby mieszkańców są przyrost naturalny i saldo migracji wynika-
jące z różnicy, jaka powstaje między napływem a odpływem ludności3. Celem ar-
tykułu jest wskazanie zmieniającego się, wraz z upływem czasu, znaczenia przy-
rostu naturalnego i migracji we wzroście liczby mieszkańców Ostrołęki do 2002 r.  
i jej ubytku w 13 latach następnych. Autor nie wnika  głębiej, jakie czynniki przyczy-
niały się do zmian liczby mieszkańców miasta. Problem ten omawiany był w innych  
opracowaniach4. Treść artykułu sprowadza się do analizy liczb dotyczących przyro-
stu naturalnego i przemieszczenia ludności oraz pewnych refleksji wynikających z tej 
analizy. Dla lat 1946–1975 z braku kompleksowych danych przyrost naturalny i saldo 
migracji ludności określano szacunkowo5. Był to okres ważny dla miasta, ponieważ  

1 W 1946 r. prawa miejskie posiadały w Polsce 732 ośrodki,  w tym w 601 liczba mieszkańców 
nie przekraczała 10 tys. mieszkańców, a 10 miast posiadało od 50 do 100 tys. mieszkańców.  
W 2015 r. miast w Polsce było 915, w tym poniżej 10 tys. 506 i miast liczących 50–100 tys. było 
48.
2 Stan ludności Ostrołęki analizowany jest w stałych granicach administracyjnych o po-
wierzchni wynoszącej 28,5 km2.
3 Bierze się pod uwagę tylko stałe przemieszczenia ludności.
4 Patrz między innymi: 1. J. Och, Problemy uprzemysłowienia i rozwoju infrastruktury Ostro-
łęki, w: Z prac Studenckiego Koła Naukowego Geografów (red. W. Rakowski), „Monografia: 
Opracowania” nr 37, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1974; 2. W. Rakow-
ski, Uprzemysłowienie a proces urbanizacji (na przykładzie powiatu ostrołęckiego), w zbiorze 
jak wyżej; 3. Stanisław Berezowski, Formowanie się regionu Ostrołęki, „Rocznik Mazowiecki”, 
tom III, Warszawa 1970, Maria Ciechocińska,  Czynniki determinujące procesy rozwojowe ob-
szarów peryferyjnych na przykładzie regionu etnograficznego Kurpi, „Zeszyty naukowe”, tom 
XII, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 1990 r.
5 Z wyjątkiem 1960 i 1965. Dla tych lat dane zaczerpnięto z publikacji: Statystyka miast i osiedli 
1945–1965, GUS, Warszawa 1967 s. 320–383.
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w połowie lat 50. zapoczątkowano budowę elektrowni a następnie zakładów celulozo-
wo-papierniczych. W wyniku aktywizacji gospodarczej miasto w latach 1946–1975 
potroiło liczbę mieszkańców, dlatego celem kompleksowego ujęcia problemu okres 
ten należy uwzględnić w rozważaniach nad zmianami liczby mieszkańców Ostrołęki 
po II wojnie światowej. Tym bardziej, że takiego ujęcia dotyczącego Ostrołęki jak 
dotychczas w literaturze naukowej nie znaleziono6.

Dla następnego okresu 1976–2015 dane dotyczące ruchu naturalnego i mi-
gracji ludności będą omawiane w podziale na 3 podokresy: czasy Polski Ludowej 
(do 1989), okres pierwszych 9 lat transformacji gospodarczej, kiedy Ostrołęka 
pełniła jeszcze funkcje miasta wojewódzkiego (do końca 1998) i pozostały okres 
lat 1999–2015, kiedy została zdegradowana do miasta powiatowego, a nowa po-
lityka gospodarcza państwa preferowała rozwój dużych miast. Ze względu na 
ograniczoną objętość artykułu (wymogi Redakcji „Zeszytu…”) liczby odnoszące 
się do ruchu naturalnego i migracji ludności uwzględnione w tab. 3 i 4 wyliczono 
jako przeciętną roczną dla okresów pięcioletnich. Z kolei śledzenie stanu liczby 
mieszkańców Ostrołęki na koniec poszczególnych lat wymagało uwzględnienia 
przyrostu rzeczywistego ludności , co prezentują tab. 5, 6 i 7.

Ludność ostrołęki na tle wybranych miast w latach 1946–2015
Treść tej części artykułu należy traktować jako wstęp do rozważań nad czynni-

kami wpływającymi  na zmianę liczby ludności Ostrołęki. Istotnym ich elementem 
jest pokazanie wzrostu ludności na tle innych wybranych miast, które od 1 czerwca 
1975 r. stały się siedzibami władz wojewódzkich. Doboru dokonano na podstawie 
najbliższego  sąsiedztwa  i uwzględniono miasta o nieco większej liczbie miesz-
kańców niż Ostrołęka w roku początkowym (to jest w 1946 r.), kiedy to Ciechanów  
i Suwałki liczyły około 4 tys. mieszkańców więcej, Łomża około 5 tys. i Biała 
Podlaska około 6 tys. W 1955 r. różnica ta powiększyła się względem Ciechanowa, 
Łomży i Suwałk, a zmniejszyła się wobec Białej Podlaski (tab. 1). Do 1960 r. rosła 
nadal różnica między liczbą mieszkańców Ostrołęki a pozostałymi czterema ośrod-
kami. Przyspieszeny rozwój nastąpił zwłaszcza w Białej Podlaskiej. 

W 1970 r. różnica w liczbie ludności między analizowanymi miastami zma-
lała. Ciechanów i Łomża miały około 2 tys. więcej mieszkańców niż Ostrołęka  
i nieco więcej niż Suwałki oraz Biała Podlaska. Na koniec 1975 r. Ostrołęka pod 
względem liczby mieszkańców wyprzedziła Ciechanów i zmniejszyła dystans 
względem  pozostałych trzech miast. W warunkach nowego ustroju politycz-
nego i gospodarczego w 1990 r. Ostrołęka posiadała o 7 tys. ludności więcej 
niż Ciechanów, ale mniej o 3 tys. niż Biała Podlaska i około 10 tys. mniej niż 
Łomża  i Suwałki; różnica ta utrzymywała się w przybliżeniu do 2000 r., kiedy 
cztery miasta (poza Suwałkami) osiągnęły w swojej długotrwałej historii naj-
wyższą liczbę mieszkańców. W 2015 r. Ostrołęka, Ciechanów i Łomża  liczyły 
już o około 3 tys. mniej ludności  niż w 2000 r., a Biała Podlaska o około 1,5 tys. 
mniej. W porównaniu z 1950 r. Ostrołęka pod względem liczby mieszkańców 
wyprzedziła tylko Ciechanów. Pozostałe 2 miasta liczą nadal więcej ludności 
niż Ostrołęka. W poszczególnych okresach dziesięcioletnich przeciętny roczny 
przyrost mieszkańców przedstawiał się następująco:

6 Na temat zmian w liczbie mieszkańców terenów wiejskich patrz – W. Rakowski, Procesy 
zmian ludnościowych na terenie Kurpi w latach 1950–1988, „Zeszyty Naukowe” tom XII, 
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 1998.
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ostrołęka Ciechanów łomża Suwałki Biała podlaska

1950–1960 185 217 355 365 202
1960–1970 1175 821 968 1006 1310
1970–1980 1587 939 1586 1514 1285
1980–1990 1271 1015 1852  2059 1343
1990–2000 508 362 578 784 588
2000–2010 -211 -264 -189 43 -97

tabela 1. 
Liczba ludności ostrołęki w latach 1946–2015 na tle wybranych miast, które  
z dniem 1 czerwca 1975 r. stały się ośrodkami wojewódzkimi

Lata ostrołęka Ciechanów łomża Suwałki Biała 
podlaska

1946
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015

9279
10409
12257
15216
17844
22160
28040
38027
44097
50737
54162
55818
53831
53710
52611

13588
16237
18406
20803
21190
24451
27349
33839
38805
43986
46813
47607
45947
44963
44506

14173
15272
18818
19253
22564
24949
29006
40813
51155
59335
63338
65112
63819
63221
62737

13670
15456
19105
19868
22033
25520
30558
40662
51406
61256
66624
69092
69268
69527
69370

15496
13689
15714
20486
22570
26797
31765
39647
47027
53075
56453
58958
58082
57984
57414

Źródło: opracowanie własne na podstawie:
Statystyka miast i osiedli 1945–1965, GUS, Warszawa 1967 s. 304–316,
Rocznik Demograficzny z lat 1967–1968, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 
2016.

Czyli w latach 1950–1960 najszybciej rozwijały się Suwałki i Łomża, a w 
następnym dziesięcioleciu Biała Podlaska i Ostrołęka, po czym Ostrołęka i Łomża, 
ale w latach 1980–2010 Suwałki. W całym okresie 1950–2015 przeciętny roczny 
przyrost ludności największy był jednak w Białej Podlaskiej (857 osób), następ-
nie w Suwałkach (829), Łomży (730) i o wiele już mniejszy w Ostrołęce (649), 
a najmniejszy w Ciechanowie. Te trzy ośrodki miejskie w północno-wschodniej 
części Mazowsza rywalizują ze sobą w zakresie strefy wpływów. Są to tereny wiej-
skie  wyludniające się7. Utrata przez te miasta funkcji administracyjnej wojewódz-

7 W. Rakowski, Proces wyludniania się Puszczy Białej i jego konsekwencje, w: Kazimierski 
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kiej przyczyniła się do spadku ich atrakcyjności osiedleńczej na skutek likwidacji 
intratnych miejsc pracy. Utworzenie przez państwo wyższych szkół zawodowych 
spowodowało co prawda podniesienie poziomu wykształcenia8 społeczeństwa, ale 
jednocześnie przyspieszyło proces odpływu ludności do większych miast, w tym 
szczególnie do Warszawy, a także za granicę.

Znaczenie przyrostu naturalnego i salda migracji we wzroście liczby 
mieszkańców ostrołęki w latach 1947–1975

Do 1955 r. nie publikowano danych dotyczących  przyrostu naturalnego 
i migracji ludności, albowiem istniała zaostrzona cenzura. Dla następnych lat 
są dostępne tylko dane dotyczące Ostrołęki dla  roku 1960 i 1965 r. Mając do 
dyspozycji dane dotyczące przyrostu naturalnego ludności miejskiej w Polsce, 
można  w przybliżeniu obliczyć ten przyrost dla Ostrołęki. Są to oczywiście  
szacunki, ale zbliżone do rzeczywistości. 

Przyrost ten dla Ostrołęki w latach 1947–1950 można szacować na 18‰, 
zaś dla lat 1951–1955 na 19‰,  a dla następnych okresów pięcioletnich znacz-
nie już mniej (tab. 2). Znając liczbę mieszkańców Ostrołęki w poszczególnych 
latach9, można obliczyć przyrost rzeczywisty ludności, od którego odejmując 
przyrost naturalny, wyszacowano saldo migracji. Otóż w latach 1947–1950, 
1951–1955 i 1961–1965 w przyroście rzeczywistym miasta większe znaczenie 
odgrywał przyrost naturalny niż  saldo migracji (tab. 2). W pozostałych okre-
sach górowało już, zwłaszcza w latach 1966–1975, saldo migracji. Jego udział 
w przyroście rzeczywistym ludności Ostrołęki w latach 1966–1970 wynosił 
76%, a w następnych pięciu latach nawet 82%. W tym właśnie okresie nastąpił 
przyspieszony rozwój miasta, dlatego napływ ludności znacznie przewyższał 
jej odpływ. W liczbach absolutnych przeciętnie rocznie w latach 1947–1975 
przybywało w wyniku przyrostu naturalnego od 222 osób, a w wyniku salda 
migracji do 646 osób. Na skutek przewagi napływu ludności nad odpływem 
przeciętnie rocznie Ostrołęka wzbogacała się w poszczególnych okresach o na-
stępującą liczbę mieszkańców:

1947–1950  o 111,
1951–1955  o 145,
1956–1960  o 352,
1961–1965  o 255,
1966–1970  o 658,
1971–1975  o 966

W wyniku wysokiego przyrostu naturalnego i korzystnego salda migracji 
Ostrołęka w latach 1947–1975 wzbogaciła się prawie o 19 tys. mieszkańców.

J. (red.), Brok i Puszcza Biała, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Ciechanów 1989.
8 W. Rakowski, Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wy-
kształcenia ludności, „Rocznik Żyrardowski” tom VI, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego 
w Żyrardowie, 2008.
9 Por. Rocznik Województwa Warszawskiego z lat 1957–1974, WUS
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tabela 2. 
przyrost naturalny i saldo migracji ludności ostrołęki w latach 1947–1975

Lata

przyrost naturalny
Saldo 

migracji
przyrost 

rzeczywisty

Udział % 
salda migracji 
w przyroście 
rzeczywistym

w  
‰

w liczbach 
absolutnych

roczny dla 
okresu

1947–1950
1951–1955
1956–1960
1961–1965
1966–1970
1971–1975

18
19
15
10
7
8

171
225
240
270
205
210

684
1125
1200
1350
1025
1050

446
723
1759
1278
3291
4830

1130
1848
2959
2628
4316
5880

39,5
39,1
59,4
48,6
76,2
82,1

razem X X 6434 12327 18761 65,7

Źródło: opracowanie własne (szacunek) na podstawie różnych źródeł.

Kształtowanie się przyrostu naturalnego i salda migracji ostrołęki  
w latach 1976–1989

Warto na wstępie przypomnieć, że z dniem 1 czerwca 1975 r. Ostrołęka, obok innych  
31 miast, stała się ośrodkiem władzy wojewódzkiej. Tak więc obok funkcji przemysłowej także 
funkcje administracyjno-polityczne dały miastu nowe impulsy rozwojowe. Dlatego w okresie 
14 lat miastu przybyło około 22 tys. mieszkańców, w tym w wyniku urodzeń dzieci 12 344,  
a jednocześnie na skutek zgonów osób w różnym wieku liczba mieszkańców zmniejszyła się 
o 3187 osób. W rezultacie tych procesów przyrost naturalny wyniósł 9157 osób. W literaturze 
demograficznej twierdzi się10, że ważnym czynnikiem wpływającym na przyrost naturalny jest 
liczba i współczynnik zawieranych związków małżeńskich. Otóż w przypadku Ostrołęki liczba 
zawieranych małżeństw wynosiła od 277 w 1976r. do 387 w 1983 r., by w 1989 r. spaść do 
299. Liczba zawieranych małżeństw, podobnie zresztą jak liczba urodzeń, zgonów i w rezul-
tacie przyrostu naturalnego, ulegała znacznym wahaniom. I tak: liczba urodzeń była najniższa  
w 1976 r. (680), a najwyższa w 1983 r. (1055 dzieci) i od tego roku malała; liczba zgonów rów-
nież była najmniejsza w 1976 r. (171) a najwyższa w 1988 r. (268); z  kolei przyrost naturalny 
wynosił od nieco powyżej 500 w 1976 r., 1977 r., do 800 osób w 1983 r. 

W podziale na podokresy (tab. 3) w latach 1981–1985 w porównaniu z okresem po-
przedzającym przeciętnie roczna liczba zawieranych małżeństw, urodzeń, zgonów i przy-
rostu naturalnego była wyższa, bo taka tendencja zachodziła również w kraju. W końcu lat 
80. obserwujemy zjawisko odwrotne (poza zgonami), mianowicie mimo wzrostu  liczby 
mieszkańców Ostrołęki przeciętnie rocznie mniej było zawieranych związków małżeńskich, 
mniej rodziło się dzieci i niższy był przyrost naturalny niż w okresie poprzedzającym.

W odniesieniu do tysiąca mieszkańców malały wszystkie 4 współczynni-
ki składające się na ruch naturalny, ale najbardziej zmalał przyrost naturalny,  
a minimalnie zgonów. Stosunkowo wysoki współczynnik przyrostu naturalne-
go w Ostrołęce w omawianym okresie lat 1976–1989 był częściowo powodo-
wany dużym napływem ludności i korzystnie kształtującym się saldem migra-
cji. Napływ ludności był najwyższy w latach 1977–1980, a najniższy w latach 

10 Por. F. Stokowski, Demografia, PWE, Warszawa 2015.
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1984–1987 kiedy występowała w kraju stagnacja gospodarcza11. Jeżeli wielkość 
napływu ludności wynosiła od 1094 osób (1985 r.) do 2489 (1979), to odpływ 
wewnętrzny (kraj) oscylował w granicach od 380 (1989 r.) do 737 (1982 r.).

tabela 3. 
Ruch naturalny ludności ostrołęki w latach 1976–2015. przeciętny roczny 
przyrost w okresach pięcioletnich

Lata

w liczbach absolutnych na tysiąc mieszkańców
m

ał
że

ńs
tw

a

ur
od

ze
ni

a

zg
on

y

pr
zy

ro
st

 
na

tu
ra

ln
y

m
ał

że
ńs

tw
a

ur
od

ze
ni

a

zg
on

y

pr
zy

ro
st

 
na

tu
ra

ln
y

1976–1980
1981–1985
1986–1990
1991–1995
1996–2000
2001–2005
2006–2010
2011–2015

326
363
310
261
298
322
369
294

796
987
838
686
569
529
567
530

198
233
261
317
321
351
384
375

598
754
577
369
248
178
183
155

9,6
8,4
6,2
4,7
5,1
5,4
4,6
5,1

23,4
22,8
16,7
12,3
9,7
9,0
9,8
9,3

5,8
5,4
5,2
5,7
5,5
5,9
6,6
6,6

17,6
17,4
11,5
6,6
4,2
3,1
3,2
2,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Demografii GUS.

Stąd też saldo migracji było najwyższe w 1979 r. (1858 osób) i przewyższało trzykrotnie 
saldo z 1985 r. (509 osób). Wysokie stosunkowo saldo w przemieszczeniach wewnątrzkrajo-
wych było częściowo pomniejszane przez ujemne saldo w wymianie z zagranicą. 

Przeciętny roczny napływ ludności do Ostrołęki był w latach 1976–1980 
o wiele większy niż w okresach następnych, natomiast odpływ zmalał znacznie 
dopiero pod koniec lat 80., kiedy w kraju radykalnie zmniejszył się popyt na za-
soby pracy. Saldo dodatnie migracji wewnętrznych przeciętnie rocznie w latach 
1981–1985 było niższe w stosunku do okresu poprzedniego o 48%, ale w końcu 
lat 80. nieco wzrosło dzięki mniejszemu odpływowi ludności (tab. 4)

Po odniesieniu wielkość napływu i odpływu ludności w wybranych latach 
do i z Ostrołęki do tysiąca mieszkańców uzyskamy współczynnik, który wynosił: 
    napływ   odpływ 
1976    61,1    23,2
1979    71,0    18,0
1981    46,0    15,0
1985    24,3    13,3
1989    26,4    7,6

Natężenie napływu, jak i odpływu było bardzo wysokie w drugiej połowie 
lat 70. i zmalało w końcu lat 80. przeszło dwukrotnie. Stąd też zmalało także natę-

11 Por. W. Rakowski, Migracje ludności wiejskiej w okresie zastoju w rozwoju gospodarczym Polski (na 
przykładzie województwa radomskiego), „Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi Radomskiej”, Radom 
1987 oraz E. Z. Zdrojewski, Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur 
ludności w Polsce w latach 1975–1996, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.
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żenie salda z 53‰ w 1979 r. do zaledwie 18,8‰ w 1989 r. Odnosząc liczbę osób 
napływających do odpływających w uproszczeniu otrzymujemy efektywność mi-
gracji, która w latach 1976–1980 kształtowała się w proporcjach 3,30:1 jak 2,20:1 
i w ostatnim okresie jak 1,53:1. Liczby te  świadczą o zmniejszaniu się efektyw-
ności migracji. Nie jesteśmy w stanie  stwierdzić, jaki procent wśród osób odpły-
wających stanowili rodowici mieszkańcy miasta, a jaki procent imigranci wcze-
śniej przybyli. Ponadto nie znamy składu salda, to znaczy nie wiemy, jakie osoby  
go tworzą pod względem płci, wieku, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia.

Dane zawarte w tab. 5 pozwalają z kolei  prześledzić udział przyrostu natural-
nego i salda  przemieszczeń ludności w przyroście rzeczywistym Ostrołęki. Otóż 
w całym okresie lat 1976–1989 tylko w ciągu 4 lat (1982–1985) była niewielka 
przewaga przyrostu naturalnego nad saldem. W pozostałych latach sytuacja była 
odwrotna, przy czym w niektóre lata zdecydowanie dominowało saldo w przyroście 
rzeczywistym. I tak udział % salda w przyroście rzeczywistym w wybranych latach 
wynosił: w 1976 r. 68,3%, w 1977 r. 73,1%, w 1982 r. 47,8%, w 1989 r. 62,3%, 
a w całym powyższym okresie 61,8%. Według spisu ludności z grudnia 1988 r. 
na ogólną liczbę 47944 mieszkańców Ostrołęki ludność przybyła stanowiła 54,2%, 
podczas gdy w Łomży 51,8%, w Białej Podlaskiej 52,8%, w Ciechanowie 52,7%,  
w  Płocku 50,4%, w Suwałkach 50,8%12. Należy jednak dodać, że wśród mieszkań-
ców zasiedziałych główną subpopulację stanowią dzieci i młodzież do 19 lat, gdy 
tymczasem wśród przybyłych osoby w wieku 30 lat i więcej. Rok 1988 i 1989 za-
myka czasy Polski Ludowej i okres uprzemysławiania kraju, jak też aktywizacji go-
spodarczej obszarów słabo rozwiniętych, do których niewątpliwie należały Kurpie.

tabela 4. 
Migracje ludności ostrołęki w latach 1976–2015. przeciętna roczna liczba 
osób napływających i odpływających w poszczególnych okresach pięciolet-
nich

Lata

w liczbach absolutnych na tysiąc mieszkańców

na
pł

yw

od
pł

yw

sa
ld

o

na
pł

yw

od
pł

yw

sa
ld

o

1976–1980
1981–1985
1986–1990
1991–1995
1996–2000
2001–2005
2006–2010
2011–2015

2119
1377
1316
977
748
569
536
448

642
626
469
480
609
840
902
830

1477
751
847
497
139
-271
-366
-382

62,4
31,9
26,3
17,5
12,8
9,6
9,2
7,9

18,9
14,5
9,3
8,6
10,4
14,2
15,5
14,6

43,5
17,4
17,0
8,9
2,4
-4,6
-6,3
-6,7

Źródło: patrz tab. 3.

12 Por. Migracje ludności w Polsce w latach 1979–1988, GUS, Warszawa 1992.
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tabela 5. 
przyrost naturalny, saldo migracji i przyrost rzeczywisty ludności  
ostrołęki w latach 1976–1989

Lata
w liczbach absolutnych Stan 

ludności na 
koniec roku

typ 
rozwojowyprzyrost 

naturalny
Saldo 

migracji
przyrost 

rzeczywisty
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

509
526
589
647
718
728
755
800
742
742
659
553
609
580

1098
1433
1554
1851
1451
1191
692
746
625
501
756
810
1026
957

1607
1959
2143
2498
2169
1919
1447
1546
1367
1243
1415
1363
1635
1537

29647
31606
33749
36247
38416
40335
41782
43328
44695
45938
47353
48716
50351
51888

C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
C
C
C
C

Razem 9157 14813 23970 X C

Źródło: patrz tab. 3.

Ruch naturalny i przemieszczenia ludności ostrołęki w latach 1990–1998
Okres ten cechuje żywiołowość procesów gospodarczych, społecznych,  

a także politycznych rozgrywanych już w nowym ustroju kapitalistycznym. Na-
stąpił okres deindustrializacji kraju, który powodował bezrobocie, zubożenie spo-
łeczeństwa, brak poczucia bezpieczeństwa. Jednocześnie są to jeszcze lata, kiedy 
Ostrołęka nadal była miastem wojewódzkim zapewniającym stałe zatrudnienie 
dla około 500 osób. Ponadto posiadała dwa ważne zakłady przemysłowe, które 
nie mogły być zlikwidowane ze względu na ich strategiczne znaczenie dla kraju. 
Uwzględniając fakt, że społeczeństwo Ostrołęki należy zaliczyć do tradycyjnych, 
zmalała jednak, w porównaniu z latami 1976–1988, liczba zawieranych związ-
ków małżeńskich, jak też liczba urodzeń, a szczególnie malał przyrost naturalny, 
zwłaszcza jeżeli odniesiemy to do tysiąca mieszkańców (tab. 3). Liczba zawie-
ranych małżeństw wynosiła od 236 do 287, zaś urodzeń od 524 w 1998r. do 757  
w 1990 r. Stąd też przy względnie ustabilizowanych zgonach (od 274 w 1990 r. 
do 337 w 1998 r.) przyrost naturalny zmalał z 483 (w 1990 r.) do 187 (w 1998 r.),  
a więc przeszło dwukrotnie ( o 158,3%). Tymczasem w miastach ogółem w Pol-
sce  przyrost naturalny w przeciągu tych lat zmalał bardziej, bo z 68,7 tys. do  
5,2 tys.13 Na tle ogółu miast w Polsce Ostrołęka miała dosyć wysoki przyrost 
naturalny, bo w odniesieniu do tysiąca mieszkańców 9,6‰ w 1990 r. (miasta  

13 Por. Rocznik Demograficzny 2016, GUS s.32
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w Polsce 2,9‰) i 3,4‰ w 1998 r. (miasta -0,2). To właśnie dzięki jeszcze  wyso-
kim urodzeniom, których współczynnik w 1990 r. wynosił 15‰ (miasta 13,0 ‰), 
a w 1998 r. 9,5‰ (miasta 9,1),  i niższym zgonom (Ostrołęka 5,4‰ w 1990 r., 
miasta 9,5‰ i odpowiednio w 1998 r. 6,1‰ i 9,3‰) Ostrołęka wciąż wyróżnia-
ła się względnie wysokim przyrostem naturalnym (patrz rys. 1 i 2). Dodatniemu  
przyrostowi naturalnemu sprzyjały migracje ludności. Napływ do Ostrołęki do 
1993 r. przekraczał tysiąc osób rocznie , a w następnych latach był już nieco mniej-
szy. Uwzględniając odpływ, który do 1993 r. był dwukrotnie niższy od napływu,  
a do 1998 r. wciąż był mniejszy od napływu, saldo wynosiło od 148 osób w 1997 r. do 
powyżej 600 osób w 1990 r. i 1991 r. (tab. 6.). Wyższe saldo w przemieszczeniach 
wewnątrz kraju było pomniejszone przez  ujemne saldo za granicą. W porównaniu 
z okresem 1976–1980 wyraźnie zmalało natężenie napływu ludności do Ostrołęki 
(rys. 3) przy minimalnym tylko zmniejszeniu się natężenia odpływu, (1990 r. na-
pływ 22,2%, odpływ 9,0%, 1998 r. odpowiednio 15,1% i 10,2%).

Dane te świadczą o obniżającej się dynamice rozwoju miasta. Był to okres 
reform prowadzonych w całym kraju, w wielu przypadkach nieudanych. Skala re-
strukturyzacji gospodarczej prowadzonej w makroskali rzutowała na zachodzące, 
niezbyt pomyślne, procesy demograficzne w mikroskali. Jednakże Ostrołęka była 
bardziej odporna, w porównaniu z wieloma innymi miastami,  na negatywne od-
działywanie otoczenia krajowego i globalnego, o czym świadczył wciąż dodatni 
przyrost naturalny i saldo migracji, które liczbowo w ciągu 6 lat  przewyższało nie-
co przyrost naturalny, co ilustrują dane zawarte w tab. 6. W wyniku pozytywnego 
przyrostu naturalnego i salda migracji liczba mieszkańców na stałe zameldowanych 
wzrosła w latach 1989–1998 o 6713 osób, czyli o 11,3%, podczas gdy w miastach 
ogółem w Polsce zaledwie o 1,01%. Wymowa tych liczb jest jednoznaczna, wska-
zuje, że mimo zachodzenia żywiołowych procesów w gospodarce krajowej Ostro-
łęka nadal się rozwijała.

 
Kształtowanie się ruchu naturalnego i migracji ludności po utraceniu 

przez ostrołękę statusu miasta wojewódzkiego
Z dniem 31 grudnia 1998 r. Ostrołęka, jak i szereg innych miast w Polsce, prze-

stała być ośrodkiem władzy wojewódzkiej. Co prawda likwidacja urzędów  woje-
wódzkich trwała jeszcze kilka miesięcy, ale miasto utraciło jedną z ważnych funkcji 
miastotwórczych, stając się powiatem miejskim i zarazem powiatem ziemskim. Jako 
miasto wojewódzkie Ostrołęka miała do obsługi o wiele większy obszar (zamieszkały 
przez około 380 tys.) niż jako powiat. Ważnym wydarzeniem w skali kraju było zjawi-
sko pojawienia się w 1999 r. po raz pierwszy po II wojnie światowej zerowego przy-
rostu naturalnego, a w miastach ubytku naturalnego (przewaga liczby zgonów nad 
liczbą urodzeń). W tym niezbyt sprzyjającym otoczeniu w Ostrołęce nadal przeważała 
liczba urodzeń nad zgonami, ponieważ liczba zawieranych związków małżeńskich 
była nadal pokaźna i wynosiła od 265 w 2014 r. do 396 w 2008 r. Liczba zawiera-
nych małżeństw była największa w latach 2006–2010, kiedy wiek 25–29 lat osiągnęli 
mieszkańcy urodzeni w czasie podwyższonego przyrostu naturalnego z lat 1978–
1985. Trzeba jednak podkreślić, że współczynnik zawieranych małżeństw w latach 
1999–2015 kształtował się na znacznie niższym poziomie niż w czasach Polski Ludo-
wej (tab. 3). Liczba urodzeń na ogół wynosiła więcej niż 500 dzieci, a liczba zgonów 
mieściła się w granicach 316–383 osoby (z wyjątkiem 2008 i 2014, kiedy przekroczy-
ła 400 osób). Natomiast przyrost naturalny był zmienny w czasie i wynosił od 69 osób  
w 2014 r. do 252 w 2000 r. (tab. 7) Współczynnik urodzeń zamykał się w przedziale 
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9,1‰  w 2014 r. do 11,3‰ w 2009 r., podczas gdy w miastach ogółem w Polsce od 
8,4‰ w 2002 r. do 10,6‰ w  2009 r. Odpowiednio współczynnik zgonów  w Ostrołę-
ce wynosił od 5,7‰ w 2000 r. do 7,8‰ (w 2014), zaś w miastach w Polsce od 9,1 do 
10,4 (2015 r.). Przy niższych zgonach niż urodzeniach przyrost naturalny w Ostrołęce 
kształtował się od 1,3‰ w 2014 r. do 4,6‰ w 2000 r. (rys. 2), czyli inaczej niż w mia-
stach ogółem, gdzie w większości lat w tym czasie był ujemny (rys. 2).

tabela 6. 
przyrost naturalny, saldo migracji i przyrost rzeczywisty ludności  
ostrołęki w latach 1990–1998

Lata przyrost 
naturalny

Saldo 
migracji

przyrost 
rzeczywisty

Stan ludności 
na koniec roku typ rozwojowy

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

483
417
383
382
363
302
295
285
187

688
650
511
574
336
415
213
148
281

1171
1067
894
956
699
717
508
433
468

53059
54126
55020
55976
56675
57392
57900
58333
58601

C
C
C
C
B
C
B
B
C

Razem 3097 3816 6913 x C

Źródło: patrz tab. 3.

Można założyć, że utrata przez Ostrołękę funkcji wojewódzkiej nie miała wpływu 
na kształtowanie się ruchu naturalnego w tym mieście. Odmienna sytuacja zaistniała  
w przemieszczeniach stałych ludności. Zmalał napływ ludności,  i to prawie dwukrotnie, 
w porównaniu z okresem lat 90., a wzrósł znacznie odpływ, w tym również za granicę. Od 
2001 r. do 2015 coroczna liczba osób opuszczających Ostrołękę przewyższała liczbę imi-
grantów. Dlatego saldo ujemne migracji wynosiło od 123 osób w 2002 r. do 420 w 2005  
i 403 w 2014 r. Dane te świadczą o utraceniu atrakcyjności osiedleńczej przez miasto. 
Oczywiście wpływ na to miała nie tylko utrata przez miasto funkcji wojewódzkiej, lecz 
także zmiana koncepcji w rozwoju regionalnym Polski. Polega ona na koncentracji prze-
strzennej życia społeczno-gospodarczego w kilku wybranych największych miastach, co 
jest bardzo korzystne dla wielkiego międzynarodowego kapitału dbającego o własne in-
teresy. Ponadto należy pamiętać, że przy ustabilizowanej od 1990 r. liczbie mieszkańców 
kraju oraz przy ujemnym saldzie migracji z zagranicą przyrost rzeczywisty w jednym mie-
ście (gminie) pociąga za sobą ubytek mieszkańców w innych miastach (gminach).

Skalę zmniejszania napływu ludności do Ostrołęki lepiej odzwierciedla na-
tężenie odnoszone do tysiąca mieszkańców, które w latach 1976–1980 wynosiło 
62,4, a w latach 2011–2015 zaledwie 7,9 (tab.4) i odpływu 18,9 i 14,6.

Współczynnik odpływu ulegał mniejszym zmianom  niż napływu. Miasto, które 
znajduje się nawet w stanie stagnacji gospodarczej, będzie zawsze celem napływu, jak 
i odpływu ludności, ponieważ część osób zmienia miejsce zamieszkania z powodów 
rodzinnych, zawodowych, ekologicznych i zdrowotnych. W takiej sytuacji natężenie 
przemieszczeń ludności będzie oscylować w granicach 8–15‰, tak jak to się działo 
w przypadku Ostrołęki w ostatnio omawianych latach. Przy czym najczęściej saldo 
migracji będzie ujemne, a po pewnym czasie także nastąpi ubytek naturalny. Tym  
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zjawiskiem dotkniętych jest już wiele miast w Polsce i większość gmin wiejskich. 
Ostrołęka ciągle jeszcze charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym, ale od 
2003 r. saldo ujemne migracji przewyższało wartość  przyrostu naturalnego i miasto 
powoli zmniejsza stan stałych mieszkańców (tab. 7). W większości lat ujemne sal-
do migracji przewyższało dwukrotnie przyrost naturalny. Dlatego od 2002 r., kiedy 
Ostrołęka osiągnęła maksymalny stan mieszkańców (59 226) na stałe zameldowa-
nych, do 2015 r. zmniejszyła ten stan o 2624 osoby. Dalszy spadek liczby mieszkań-
ców może być powstrzymany poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Być może 
budowa nowego bloku energetycznego w elektrowni, który przyczyni się do wzrostu 
zatrudniania, powstrzyma proces wyludniania się miasta.

Uważny czytelnik z pewnością zwróci uwagę na rozbieżność danych dotyczących 
liczby mieszkańców Ostrołęki zawartych w tab. 1 i w tab. 5, 6, 7. Otóż w 1980 r. stan 
ludności Ostrołęki podany w tab. 5 był o 389  wyższy od danych zawartych w tab. 1.  
Z kolei w 1990 r. (tab. 6) był już wyższy o 2322 osoby, w 2000 r. odpowiednio o 3959 
i w 2015 r. o 3991 (tab. 7). Rozbieżność liczb dotycząca mieszkańców między danymi 
zawartymi w tab. 1, opartymi o dane zaczerpnięte z Roczników Demograficznych GUS, 
a danymi wynikającymi z przyrostu naturalnego i salda migracji, jest spowodowana 
tym, że w Roczniku Demograficznym podawane są faktyczne dane z uwzględnieniem 
osób czasowo wymeldowanych (studenci, osoby przebywające za granicą, w innych 
miastach). Natomiast dane zawarte w tab. 4, 5, 6, 7 dotyczą stałych migracji do i z mia-
sta. Czyli w 2015 r. prawie 4 tys. (to tyle co liczy Serock) mieszkańców Ostrołęki, mają-
cych stałe zameldowanie w mieście, nie mieszkało w nim, a więc nie stwarzało popytu 
na towary i usługi. Z taką sytuacją mamy do czynienia w miastach, gdzie brakuje miejsc 
pracy w ogóle, mało jest satysfakcjonujących  miejsc pracy, a do tego są słabo opłacane. 
Odwrotna sytuacja istnieje w większości miast usytuowanych blisko Warszawy, gdzie 
liczba stałych mieszkańców jest mniejsza od faktycznie zamieszkałych. Przykładowo  
w Legionowie w 2015 r. mieszkało 3,5 tys. osób czasowo zameldowanych. W sumie 
więc w Ostrołęce w 2015 r. zameldowanych na stałe było 56 602 mieszkańców, ale fak-
tycznie przebywało w niej 52 611 osób. Podobnie w Polsce na koniec 2015 r., jak podaje 
GUS, było 38 437 tys. mieszkańców14 stale zameldowanych, ale za granicą przebywały 
w tym roku przeszło 2 mln obywateli polskich, przeważnie z terenów najbardziej do-
tkniętych bezrobociem i ubóstwem.

Podsumowując tą część rozważań, zauważmy zmieniające się w poszczegól-
nych okresach i latach  znaczenie przyrostu naturalnego i salda migracji w przyro-
ście rzeczywistym ludności Ostrołęki. I tak, przeciętny roczny przyrost naturalny 
i saldo migracji w poszczególnych okresach wynosiło osób:
   przyrost naturalny   saldo 
1947–1960   215      209
1961–1975   228      627
1976–1989   654    1049
1990–1998   344      424
1999–2005   195     -187
2006–2010   183     -366
2011–2015   155     -383

Pomimo że Polska jako całość od 1976 r. zaczęła przeżywać trudności gospo-
darcze i do 1989 r. rozwój był minimalny, to w przypadku Ostrołęki były to naj-

14 Rocznik Demograficzny 2016, s. 30.
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bardziej sprzyjające lata z punktu widzenia rozwoju demograficznego. Jednakże 
utrata funkcji wojewódzkich przez miasto spowodowała powolne tracenie liczby 
mieszkańców, albowiem odpływ ludności przewyższał napływ, a salda ujemnego 
nie był w stanie zrekompensować malejący przyrost naturalny.

tabela 7. 
Ruch naturalny, saldo migracji i przyrost rzeczywisty ludności ostrołęki  
w latach 1999–2015

Lata przyrost 
naturalny

Saldo 
migracji

przyrost 
rzeczywisty

Stan ludności 
na koniec 

roku

typ 
rozwojowy

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

219
252
177
213
168
181
154
147
204
140
226
196
178
179
188
69
162

42
7

-162
-123
-267
-385
-420
-386
-336
-377
-409
-323
-354
-359
-492
-403
-305

261
259
15
90
-99
-204
-266
-239
-132
-237
-183
-127
-176
-180
-304
-334
-143

58862
59121
59136
59226
59127
58923
58657
58418
58286
58049
57866
57739
57563
57383
57079
56745
56602

B
B
A
A
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Razem 3053 -5052 -1999 x H
Źródło: patrz tabela 3.

typ rozwojowy miasta z demograficznego punktu widzenia
Mając do dyspozycji dane liczbowe dotyczące przyrostu naturalnego i salda migracji 

(tab. 2,5,6,7) można – wykorzystując  metodę Webba15 – dokonać typologii rozwoju ludności 
Ostrołęki. Na 8 kombinacji, które mogą powodować zmiany w liczbie ludności, w przypad-
ku Ostrołęki wystąpiły 4 kombinacje pozwalające zaliczyć miasto do następujących typów:

−	 typ A, kiedy przyrost naturalny przewyższa ujemne saldo mi-
gracji. Ten typ występował w latach 2001–2002,

−	 typ B, kiedy przyrost naturalny przewyższa dodatnie saldo mi-
gracji. Występował on w latach 1947–1950, 1951–1955, 1961–1965 
(niewielka przewaga), 1982–1985, 1994, 1996–1997, 1999–2000,

−	 typ C, kiedy saldo migracji przewyższa dodatni przyrost na-
turalny. Występował on w latach 1956–1960, 1960–1970, 1971–1975 
(tab. 2.), 1976–1981, 1986–1989, 1990–1993, 1995, 1998,

15 Szerzej na ten temat patrz: T. Pakulska, W. Rakowski, Typologia województw z punktu 
widzenia rozwoju ludności w latach 1989–1993, „Studia Demograficzne” nr 1(9), 1995.
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−	 typ H powodujący ubytek ludności, czyli ujemne saldo migracji 
przewyższa dodatni przyrost naturalny. Ten typ występował w latach 
2003–2015.

Rozporządzając danymi o przyroście naturalnym i saldzie migracji dla  
6 przedziałów z lat 1947–1975 i dla kolejnych 40 lat (1976–2015), można 
stwierdzić, że najczęściej w całym okresie analizowanym występował typ C (bo 
przez 37 lat), następnie typ B (przez 23 lata), typ H (przez 13 lat) i rzadko typ 
A (przez dwa lata). Typy zmian A, B, C prowadzą do wzrostu liczby mieszkań-
ców, a typ H do ubytku. Z demograficznego punktu widzenia najkorzystniej jest, 
jeżeli występują typy B i C i ten rodzaj relacji między przyrostem naturalnym  
a saldem najczęściej występował w Ostrołęce, doprowadzając do dużego wzro-
stu potencjału demograficznego miasta i należy żywić nadzieję, że spadek licz-
by mieszkańców występujący od 2003 nie będzie procesem trwałym. 

Aby pogłębić rozważania podjęte w niniejszym artykule, należałoby w przy-
szłości prześledzić: 

1. migracje, a więc skąd  ludność przybywa i dokąd odpływa oraz jakie są 
cechy demograficzne migrantów, a także jakie korzyści z tego odnosi 
miasto,

2. w jakim wieku kobiety rodzą pierwsze dziecko, drugie, trzecie..., ewen-
tualnie z podziałem na ich miejsce urodzenia,

3. wiek i płeć osób umierających, ewentualnie ich przyczyny,
4. zmiany, jakie się dokonały od 1950 r. w zakresie płci, wieku, struktury 

społeczno-zawodowej, w źródłach utrzymania ludności miasta,
5. wyżej wymienione problemy należałoby prześledzić także w zapleczu 

Ostrołęki lub w całym jej podregionie.

Rysunek 2. 
przyrost naturalny ludności miejskiej w polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Demografii GUS
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Rysunek 2. 
przyrost naturalny ludności miejskiej w polsce 

Rysunek 3. 
natężenie napływu i odpływu ludności w latach 1976–2015
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Streszczenie

Podobnie jak w wielu innych państwach na świecie, tak i w Polsce zaszły po 
drugiej wojnie światowej ogromne zmiany gospodarcze, społeczne i demo-
graficzne. Na tle tego stwierdzenia nasuwa się pytanie, czy zmiany te daje się 
obserwować także w miastach leżących na obszarach peryferyjnych, gospo-
darczo zacofanych. Stąd też przedmiotem rozważań jest Ostrołęka i liczba 
mieszkańców jej w latach 1946–2015 z wyodrębnieniem przyrostu naturalne-
go i migracji ludności jako części składowych kształtujących przyrost rzeczy-
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wisty ludności miasta. W artykule udowodniono, że w poszczególnych fazach 
rozwoju miasta znaczenie tych elementów zmieniało się. Przykładowo w la-
tach 1947–1975 przy przyroście rzeczywistym ludności 18 761 osób udział 
salda migracji wynosił 65,7%, w latach 1976–1989 odpowiednio 61,8%,  
w latach 1990–1999 55,2%, zaś w latach 1999–2015 zanotowano przewagę 
odpływu ludności nad napływem, a wielkość przyrostu naturalnego nie była 
w stanie zrekompensować strat związanych z ujemnym saldem. W rezultacie 
takich procesów w Ostrołęce nastąpił ubytek ludności o 2000 osób. Takim 
zjawiskiem dotknięta jest zdecydowana większość miast i gmin wiejskich  
w Polsce, przy czym Ostrołęka w latach 1999–2015 ciągle jeszcze charakte-
ryzowała się przyrostem naturalnym  ludności, w odróżnieniu od większości 
miast w Polsce.

Słowa kluczowe: ludność Ostrołęki, przyrost naturalny, migracje, typ rozwojowy
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próby przezwyciężenia trudności gospodarczych  
w latach 1867–1939 

na przykładzie powiatu makowskiego

Powiat makowski utworzony przez władze carskie w 1867 r. obejmował 
północną część dotychczasowego powiatu pułtuskiego i niewielką część po-
wiatu przasnyskiego. W skład powiatu oprócz Makowa wchodziły dwa miasta: 
Różan i Krasnosielc, oraz gminy: Karniewo, Krasnosielc, Perzanowo, Płonia-
wy, Sielc, Sieluń, Smrock i Sypniewo. Powiat zajmował obszar o powierzchni 
1054km2. W 1872 r. zamieszkiwało go 48,5 tys. osób, a gęstość zaludnienia 
wynosiła 46 osób na km2. Wielkość ta odpowiadała przeciętnej gęstości zalud-
nienia obszaru północnego Mazowsza. Pod tym względem powiat makowski 
zdecydowanie przewyższał powiaty ostrołęcki, mławski i przasnyski1.

Źródeł słabości rozwoju gospodarczego powiatu makowskiego  
w II połowie XIX wieku należy szukać w czynnikach natury społeczno-eko-
nomicznej. Powiat makowski leżał na pograniczu dwóch części północ-
no-wschodniego Mazowsza, różniących się wyraźnie swoim społecznym  
i gospodarczym charakterem. Pod względem społecznym charakterystyczną 
cechą tego regionu była znaczna liczba drobnej szlachty zagrodowej. W gu-
berni łomżyńskiej szlachta stanowiła 28% ludności i była w posiadaniu 32% 
ziemi. Dla porównania na północno-zachodnim Mazowszu drobna szlach-
ta posiadała 13% ziemi, a na południowym Mazowszu tylko 1%. W 1896 r. 
wśród mieszkańców powiatu makowskiego było 33,6% osób pochodzenia 
szlacheckiego, 46%  chłopskiego, 18% mieszczańskiego i 2,4% należących 
do innych stanów. W 1894 r. drobna szlachta powiatu makowskiego była  
w posiadaniu 34,7% ziemi i pod tym względem powiat ten ustępował tyl-
ko powiatowi łomżyńskiemu. Szlachta w większości mieszkała w gminie 
Sieluń, Perzanowo i Sielc, natomiast chłopi wyraźnie przeważali w gminie 
Krasnosielc, Karniewo i Płoniawy. Ogółem w powiecie do chłopów należało 
25,2% ziemi. W tym samym czasie własność obszarnicza obejmowała 32,9% 
ziemi. Większa była tylko w powiecie ciechanowskim, w którym wynosiła  
41%. Na terenie powiatu makowskiego znajdowały się wielkie dobra Kra-

1 J. Łukasiewicz, Powiat makowski w latach 1867–1914, [w:] Maków  Mazowiecki i ziemia 
makowska, pod red. A. Słoniowej, Warszawa 1984, s. 99. W 1913 r. w powiecie makowskim 
mieszkało już 70 tys. mieszkańców, a średnia gęstość zaludnienia wynosiła 66 osób na km2  
i była większa niż w powiecie przasnyskim – 62 osoby, ale niższa niż w powiecie ostrołęckim 
i ostrowskim – po 67 osób, A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, Statystyka Polski, Kraków 1915, 
s. 8, 42–45; Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komitieta, t. 13, Warszawa 1889–1914,  
s. 146–162.
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snosielc, należące początkowo do Karola Krasińskiego. Było to największe 
latyfundium na terenie Mazowsza Północnego, składające się z 7 folwarków 
(Krasnosielc, Amelin, Bagienice, Drążdżewo, Karolin, Kucieja i Niesułów). 
Obejmowało ono obszar ponad 12 tys. ha, z czego 68% stanowiły lasy2. 

Głównym źródłem utrzymania ludności powiatu makowskiego było rol-
nictwo. W zaborze rosyjskim, do którego należał też powiat makowski, rolnic-
two było mało wydajne. Po uwłaszczeniu chłopów w 1864 r. wzrosło zapotrze-
bowanie na artykuły przemysłowe na wsi, jednocześnie wieś dostarczała dla 
przemysłu coraz więcej siły roboczej, bowiem uwłaszczenie nie objęło chłopów 
bezrolnych. Wzrosła też powierzchnia gruntów ornych i produkcja zbóż. Bar-
dzo dużą zmianą, która zaszła na mazowieckiej wsi, było zniesienie poddaństwa 
i likwidacja pańszczyzny. Chłopi stawali się odtąd właścicielami ziemi, którą 
uprawiali, co stanowiło rewolucję w porządku, w jakim trwali od wielu poko-
leń. W wyniku reform agrarnych zaczęli też stopniowo zyskiwać prawa oby-
watelskie, takie jak podleganie sądom powszechnym, tworzenie samorządów 
wiejskich czy uczestnictwo w życiu politycznym na równi z przedstawicielami 
innych grup. Jednak sposób zagospodarowania ziemi nie był jeszcze po tych 
zmianach najlepszy. W powiecie makowskim grunty orne zajmowały około 
48%, podobnie jak w sąsiednich powiatach ostrowskim i przasnyskim, zdecy-
dowanie więcej niż w powiecie ostrołęckim, ale o wiele mniej niż w powiatach 
ciechanowskim i pułtuskim. Łąki i pastwiska stanowiły 20%, a nieużytki tylko 
2,6% – był to stosunkowo niski odsetek, bo dla porównania w Królestwie Pol-
skim przeciętnie wynosił 4,9% 3.

W powiecie makowskim, podobnie zresztą jak prawie na obszarze całe-
go Mazowsza, do końca XIX wieku w bardzo szerokim zakresie utrzymywał 
się trójpolowy system uprawy ziemi. Był on stosowany na około 75% obszaru 
gruntów ornych. Struktura zasiewów w powiecie makowskim była stosunkowo 
niezła. Zdecydowaną większość gruntów obsiewano zbożem (71,4%), jednak 
w jeszcze mniejszym stopniu niż w sąsiednich powiatach. Wśród zbóż wyraź-
nie przeważało żyto, następnie owies, pszenica i tatarka. Ziemniaki zajmowały 
18,6% ogółu zasiewów, a pozostałe uprawy 10% 4.

W latach siedemdziesiątych XIX wieku, w okresie dobrej koniunktury i wzro-
stu cen, rozwój rolnictwa następował systematycznie, chociaż w niezbyt szybkim 
tempie. Sytuacja zmieniła się wyraźnie w okresie kryzysu rolnego i spadku cen. 
Do tego dochodziły dodatkowe trudności zbytu związane z transportem rzecznym 
Narwią i Wisłą, a powiat makowski nie miał możliwości korzystania z transportu 
kolejowego. Powiat ostrowski korzystał z tego rodzaju transportu już od 1862 r., 
a powiat ciechanowski i pułtuski od 1887 r. W  1893 r. połączenie kolejowe uzy-
skała też Ostrołęka. Dlatego też ceny zbóż w powiecie makowskim były najniższe 
w całej guberni łomżyńskiej. W 1893 r. tona żyta kosztowała w Makowie ok. 40 
rubli, dla porównania w Pułtusku 45 rubli, a w Ostrowi 49 rubli5.

2 Archiwum Państwowe w Łomży (APŁ), Obzor Łomżynskoj Guberni za rok 1896, s. 16; 
Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komitieta,, Warszawa 1889–1914, t. 15, s. 52–73;  
K. Groniowski, Kwestia agrarna w Królestwie Polskim, 1871–1914, Warszawa 1966, s. 94–95.
3 Statistika Rossijskoj Imperii, t. 23, z. 54 i 57, tab. IV i V, Petersburg 1887; J. Łukasiewicz, 
op. cit., s. 102–103.
4 Tamże, s. 104.
5 APŁ, Obzor Łomżynskoj Guberni za rok 1893, s. 17.
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Rolnicy, chcąc zniwelować spadek dochodów, zwiększali obszar zasiewów 
w celu zwiększenia sprzedaży zboża. Jednak powodowało to dalszy spadek cen  
i zmniejszenie opłacalności uprawy zbóż. W wyniku wielkiego nieurodzaju zbóż 
w 1889 r. i ziemniaków    w 1891 r. doszło do bardzo trudnej sytuacji żywienio-
wej ludności powiatu makowskiego. Dodatkowo w latach 1894–1896 ceny zbóż 
stały się tak niskie, że środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży nie pokrywały 
kosztów produkcji. Dotyczyło to głównie pszenicy i jęczmienia. Zmusiło to rol-
ników do zmniejszenia areału, zwłaszcza pszenicy, której uprawę ograniczono 
do najżyźniejszych ziem gwarantujących chociażby minimalny zysk6.

Od 1896 r. sytuacja w rolnictwie zaczęła się poprawiać, a ceny na zboża powoli 
wzrastały. Kryzys agrarny co prawda minął, ale jego wpływ na obszar uprawy zbóż 
okazał  się tak trwały, że wielkość zysków z ich uprawy uzyskiwana przed kryzy-
sem należała do przeszłości. Kryzys w rolnictwie miał również wpływ na zmiany  
w strukturze własnościowej ziemi. Dał się on we znaki co prawda wszystkim wła-
ścicielom ziemi, ale najbardziej producentom zboża towarowego. Folwarki oparte 
na gospodarce zbożowej nie wytrzymywały znacznej obniżki cen zboża, co dopro-
wadzało do tego, że właściciele ziemscy sprzedawali je albo parcelowali częściowo 
lub w całości swoją własność. W związku z tym wzrastał obszar własności chłop-
skiej i drobnoszlacheckiej. W 1904 r. w powiecie makowskim własność chłopska 
stanowiła 30% ziemi, drobnoszlachecka 38%, a dworska tylko 25% ziemi. Zwięk-
szenie obszaru własności chłopskiej następowało w drodze uzyskiwania ziemi  
w wyniku likwidacji serwitutów bądź w drodze zakupów. Po uwłaszczeniu w po-
wiecie makowskim było 3307 gospodarstw chłopskich, z których 77% korzystało  
z serwitutów. Trzeba przyznać, że tempo likwidacji serwitutów w powiecie makow-
skim było w tym okresie stosunkowo szybkie. Do 1 stycznia 1890 r. zamieniono 
serwituty na ziemię gospodarstw chłopskich w 56%7.

Jednak głównym powodem wzrastającego zacofania gospodarczego powiatu 
makowskiego w II połowie XIX wieku był słaby rozwój przemysłu. W omawianym 
okresie jedynym większym zakładem przemysłowym w powiecie była cukrow-
nia w Łukowem, gm. Karniewo, zatrudniająca w 1896 r. około 350 pracowników. 
Stałe udoskonalenia techniczne doprowadziły jej produkcję w 1906 r. nawet do  
2 tys. ton rocznie. Znacznie podupadał natomiast inny przemysł, nieźle rozwinięty 
w 1880r., kiedy to w 70 małych zakładach (bez młynów) zatrudniano do 140 pra-
cowników. Działało wówczas między innymi 8 garbarni i 8 cegielni. Natomiast  
w 1891 r. w powiecie było tylko 36 małych zakładów zatrudniających razem oko-
ło 64 pracowników. Po kryzysie agrarnym sytuacja przemysłu stopniowo się po-
prawiała. Rozwinęła się produkcja guzików i cegły, powstał dość duży tartak oraz  
w 1896 r. zbudowano pierwszy w powiecie młyn parowy. Niestety w 1901 r. zlikwi-
dowano produkcję guzików, a w 1906 r. przestał działać niedawno wybudowany 
młyn parowy. Powolny postęp w przemyśle dało się znów zauważyć od 1906 r.  
W 1907 r. w powiecie działały, oprócz cukrowni, gorzelnia w Czarnostowie, browar 
w Młodzianowie, 2 tartaki oraz 4 cegielnie. W przemyśle zatrudnionych było ogó-
łem około 700 robotników, pracujących w dużej mierze sezonowo8.

6 Tamże; J. Łukasiewicz, op. cit., s. 104–105. 
7 Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komitieta,op. cit., t. 15, tabl. I, t. 39, cz. 2, s. 64. 
8 W latach 1880–1907 liczba zakładów przemysłowych stopniowo malała. W 1880 r. było 
ich 107, a w 1907 r. już tylko 75. Wzrastała natomiast liczba zatrudnionych pracowników. 
W 1880 r. zatrudnionych było 212 osób, a w 1907r. 662 osoby, APŁ, Obzor Łomżynskoj 
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Głównym źródłem utrzymania ludności Makowa były rzemiosło i handel. 
W 1908 r. handlem zajmowało się 10% mieszkańców miasta. Liczba kupców 
jednak stopniowo malała. W 1898 r. w było ich 132, natomiast w 1905 r. już 
tylko 112. Do najbogatszych kupców w mieście należała żydowska rodzina 
Blumów. W dziedzinie handlu Maków w tym okresie zdecydowanie ustępował 
innym miastom mazowieckim. W 1905 r. w Ostrołęce handlem zajmowało się 
314 osób, w Ciechanowie 415, w Pułtusku  439, w Ostrowi  419, w Przasnyszu  
280. Słabo też rozwijał się przemysł w mieście, podobnie zresztą jak w całym 
powiecie. Do ważniejszych zakładów przemysłowych należały garbarnie, ce-
gielnie i młyny. Liczba zakładów przemysłowych niestety stopniowo malała 
– w 1882 r. było ich 36, a w 1896 już tylko 13 9.

I tak dość trudną sytuację gospodarczą powiatu makowskiego pogorszyła 
jeszcze  I wojna światowa w latach 1914–1918, która przyniosła ze sobą wiele 
zniszczeń. 

Po odzyskaniu niepodległości przystąpiono do odbudowy ze zniszczeń wo-
jennych i organizowania władz samorządowych na szczeblu gminnym, miej-
skim i powiatowym. Ważną sprawą było odpowiednie zabezpieczenie aprowi-
zacji powiatu, w związku z czym powołano Urząd  Aprowizacyjny w Makowie  
oraz Komisje  Aprowizacyjne  w  poszczególnych  gminach10. 

Przyjmowaniem zboża kontyngentowego i rekwirowanego oraz jego wy-
dawaniem poszczególnym mieszkańcom i instytucjom w powiecie makowskim 
zajmowały się Syndykaty Rolnicze w Makowie i Różanie oraz Kooperatywy 
Zbożowe w Makowie i Krasnosielcu11.

Dużą rolę w pozyskiwaniu podstawowych artykułów żywnościowych i prze-
mysłowych odegrała Sekcja Handlowa Makowskiej Kasy Kredytowej. Za jej 
pośrednictwem z Państwowego Urzędu Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby  
w Warszawie otrzymywano m.in.: cukier, sacharynę, sól, skóry, naftę, mydło, oli-
wę, cykorię czy materiały wełniane i bawełniane12.

Sprawami regulującymi kupno i sprzedaż podstawowych artykułów żyw-
nościowych i przemysłowych zajmował się Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją 
w Makowie, który podlegał Oddziałowi Okręgowemu w Mławie. Wywiadowcą 
tego Urzędu był Zatoński, do którego  przesyłano  wykazy  zarekwirowanych  
przez  policję  produktów13.

Do hurtowej sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych upo-
ważniona była tylko Sekcja Handlowa Makowskiej Kasy Kredytowej. Produkty 
niepochodzące od Sekcji Handlowej były rekwirowane. Hurtownie mogły doko-
nywać sprzedaży detalicznej artykułów otrzymanych z Ministerstwa Aprowiza-

Guberni za lata 1880–1907, załącznik nr 2.
9 J. Łukasiewicz, op. cit., s. 117–118. 
10 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Ministerstwo Aprowizacji (MA), sygn. 379, k. 18, 106, 111.
11 Kooperatywa Zbożowa w Makowie zawiązała się z chwilą ustąpienia okupantów i objęła 
aprowizacją Maków, Różan, Krasnosielc i inne miejscowości powiatu makowskiego. Za-
opatrywała swoje magazyny przeważnie zbożem poza kontyngentowym i czynna była do 
lutego 1919 r., tamże, sygn. 905, k. 179. 
12 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku (APP), Starostwo Powiatowe w Makowie 
Mazowieckim w latach 1919–1926 (SPMM), sygn. 2, k. 238.
13 Archiwum Państwowe w Warszawie (APW), Komenda Powiatowa Policji Państwowej 
(KPPP ) w Makowie Maz., sygn. 40, k. 21. 
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cji na zasadzie dyspozycji otrzymanych od starostwa. Nadzór nad działalnością 
hurtowni miały sprawować powiatowe władze administracyjne, delegaci Urzę-
dów do Walki z Lichwą i Spekulacją oraz Powiatowa Komisja Aprowizacyjna14.

Nad przestrzeganiem rozporządzeń Ministerstwa Aprowizacji czuwali 
funkcjonariusze Policji Państwowej. Dokonywali oni kontroli wszelkich po-
zwoleń oraz rewizji w młynach, wiatrakach, jatkach, sklepach, gospodarstwach, 
warsztatach rzemieślniczych i punktach usługowych. Zarekwirowane towary 
przekazywano do miejscowych Komitetów Aprowizacyjnych. Przy rekwizy-
cjach bezwarunkowo polecano wydawać właścicielom pokwitowania, oznacza-
jąc w nich rodzaj, ilość i wagę zarekwirowanych  artykułów15.

Dzięki działaniom Powiatowego Urzędu Aprowizacyjnego oraz pomocy z Mi-
nisterstwa Aprowizacji, przynajmniej w minimalnym stopniu, zapewniono zaopa-
trzenie ludności w żywność, ratując wielu mieszkańców powiatu od  głodu, a nawet 
od śmierci.

W okresie międzywojennym decydującą rolę w gospodarce powiatu ma-
kowskiego odgrywało rolnictwo. Powiat makowski był typowym powiatem rol-
niczym. W 1921 r. 45% ogólnego obszaru powiatu zajmowały użytki orne, 20% 
pastwiska, 14% lasy, 1% wody, a pozostały obszar stanowiły nieużytki. Gleby,  
z wyjątkiem południowo-zachodniej części powiatu, były mało urodzajne. Śred-
nie gospodarstwo włościańskie obejmowało około 12–15 mórg ziemi (6,7–8,4 
ha). Gospodarstw małorolnych (do 8 mórg) było 2200. Około 20% ludności wiej-
skiej pozostawało bez pracy. Niektórzy najmowali się do pracy podczas prac se-
zonowych  u właścicieli  większych  gospodarstw rolnych.

Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 r.  
w powiecie makowskim rolnictwem trudniło się 44 679 osób, co stanowiło 
76,6% ogółu mieszkańców powiatu. Na terenie powiatu istniało 11 956 gospo-
darstw, z czego 11 329 (94,7%) to gospodarstwa rodzinne. Pozostałe to gospo-
darstwa zakładowe (134) i będące w posiadaniu osób samotnych (493). Ogólny 
obszar gruntów rolnych w powiecie makowskim wynosił 160 135 ha16.

W strukturze agrarnej kraju w pierwszych latach niepodległości dominowały 
drobne gospodarstwa chłopskie; jednocześnie istniały ogromne majątki ziemskie 
prowadzące ekstensywną gospodarkę rolną. W powiecie makowskim było 46 ma-
jątków ziemskich, które zajmowały obszar o powierzchni 13 053 ha. Prawie  poło-
wa  majątków (21) to gospodarstwa wielkości 50–100 ha, zaś po 6 majątków było 
w granicach 100–200 i 200–300  ha17. W strukturze użytkowania ziemi wielkiej 
własności dominowały grunty orne – 6443 ha (49,3%) i grunty w użytkowaniu 
leśnym – 3780 (29%). Pozostałe formy użytkowania to: łąki i pastwiska (14,3%), 
stawy i jeziora (1,1%) oraz sady i ogrody (0,7%). Nieużytki rolne zajmowały 526 
ha (4%), zaś pozostała część, tj. 176 ha, wykorzystana była pod zabudowania  
i drogi18.

14 Tamże, sygn. 39, k. 211, sygn. 40, k. 5.
15 Tamże, sygn. 39, k. 78, 94, 122, 150. 
16 Pierwszy Powszechny Spis Ludności RP z dn. 30 września 1921 roku, Warszawa 1927,  
k. 197–198; APP, SPMM, sygn. 8, k. 198; Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospo-
darczej Polski 1918–1939, Warszawa 1961, s. 15–16.
17 Wielka własność według powiatów, Statystyka Polski, t. V, Warszawa 1925, s. 26. 
18 Tamże.
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W zdecydowanej większości właścicielami majątków byli obywatele naro-
dowości polskiej (42), a tylko 4 majątki były w posiadaniu Żydów19. 12 majątków 
ziemskich obciążonych było wówczas serwitutami. Z serwitutów tych korzystały 
243 zagrody gospodarskie: 172 głównie z pastwisk, 40 zagród korzystało z serwi-
tutów leśnych i pastwisk, zaś 23 zagrody tylko z serwitutów  leśnych20.

Z maszyn rolniczych w posiadaniu majątków przeważnie były pługi zwy-
kłe (314 szt.), kieraty (50 szt.), młockarnie konne (38 szt.), żniwiarki (29 szt.)  
i wiązałki (12 szt.). Poza tym stosowano już młocarnie parowe (6 szt.) i loko-
mobile młocarniane (6 szt.) oraz pługi motorowe i traktory (5 szt.). W 41 ma-
jątkach właściciele posiadali służbę stałą, wśród której było 37 dozorców, 263 
ordynariuszy, 282 posyłkowych, 115 stołowników, 89 komorników oraz 363  
robotników sezonowych21.

Na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 4 listopada 1918 r. oraz ustawy  
„w przedmiocie dóbr donacyjnych” z 5 listopada 1919 r.22 wszystkie rosyjskie 
majątki donacyjne na terenie Królestwa Polskiego przeszły na własność Skarbu 
Państwa. W 1919 r. obszar państwowych majątków rolnych w Królestwie Pol-
skim wynosił 483 tys. mórg, tj. ponad 270 tys. hektarów. Do końca 1921 r. do 
parcelacji przekazano 331,8 tys. mórg (185,8 tys. ha), czyli 68,7% ziemi będącej  
własnością  państwa23.

Dzięki parcelacji można było chociaż w pewnym stopniu zaspokoić niedobór 
ziemi na wsi  oraz  poprawić warunki działania  szkół  i organizacji  rolniczych. 

W powiecie makowskim w latach 1919–1936 rozparcelowano około 145 476 
ha ziemi pomiędzy 33 171 prywatnych nabywców. W 1937 r. sprzedano w Mako-
wie Maz. 2,5 ha ziemi instytucjom  samorządowym  i  społecznym24.

Komasację gruntów w powiecie makowskim rozpoczęto jeszcze przed wy-
buchem I wojny światowej. Po wojnie akcja scalania gruntów ruszyła ponownie 
i rozwijała się bardzo dobrze. Większość uczestników scalania  nie wnosiła za-
żaleń. W latach 1921–1922 w powiecie makowskim skomasowano 14 170 mórg 
(7935 ha) w 14 wsiach25.

19 Tamże, s. 50, AAN, Ministerstwo Aprowizacji ( MA ), sygn. 905,k. 39, 147, 274–275, 277–280, 300; 
J. Leskiewiczowa, Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 7, Warszawa 2004,  s. 134.
20 APP, Akta komisarza  spraw włościańskich powiatu makowskiego, p. 445–482 ; W. Łątkowski, 
Serwituty    w powiecie makowskim i ich likwidacja, „Rocznik Mazowiecki”, t. XIV, Warszawa 2002, 
s. 71–84; K. Groniowski, Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 r., Warszawa 1963, s. 192–204. 
21 Wielka własność według powiatów, op. cit. s. 62, 68, 76.
22 Dziennik Ustaw (Dz.U) 1919, nr 72, poz. 426.
23 E. Kołodziej, Życie gospodarcze, [w:] Dzieje Mazowsza lata 1918–1939, pod red. J. Szczepańskiego, t. 
IV, Pułtusk 2010, s. 284–285; Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, [w:] Informator powszechny 
Rzeczypospolitej Polskiej z Kalendarzem Policji Państwowej na rok 1922, Warszawa (b. d. w.), s. 223–224.
24 APW, Urząd Wojewódzki Warszawski (UWW), sygn. 1490, k. 1–3, sygn. 1415, k. 1–2, 
sygn. 1425, k. 20, 26, 78, sygn. 1489, k. 1, sygn. 1490, k. 1–3, sygn. 1598, k. 5–6, sygn. 1599, 
k. 1–2, sygn. 1600, k. 1, 24, sygn. 1601, k. 3, 69, 79, sygn. 1891, k. 1–100, sygn. 1896, k. 1–55, 
sygn. 2053, k. 1–60, sygn. 2056, k. 1, sygn. 2057, k. 1–13. 
25 APP, SPMM, sygn. 4, k. 40; E. Kołodziej, Życie gospodarcze Mazowsza w okresie międzywojen-
nym, [w:] Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym (w granicach województwa warszaw-
skiego), pod red. A. Stawarza, Warszawa 1998, s. 52; Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939,  
s. 70; H. Jabłoński, Województwo warszawskie w latach 1926–1930, Warszawa 1930, s. 15–16. 
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W związku z trudną sytuacją rolnictwa w pierwszych latach powojennych wła-
dze samorządowe nie nakładały na rolników obowiązku płacenia podatku gruntowe-
go. Ponadto  w ramach popierania rolnictwa przeznaczały określone kwoty: w latach 
1919–1922 Sejmik Powiatowy w Makowie przeznaczył na ten cel 3445 mk, natomiast 
w 1924 r. na popieranie rolnictwa,  handlu  i  przemysłu  przeznaczono  4800 zł 26.

W latach 1921–1922 Sejmik Powiatowy w celu ożywienia działalności kó-
łek rolniczych w powiecie makowskim przeznaczył subsydia dla Okręgowego 
Towarzystwa Rolniczego w Makowie na utrzymanie instruktora, sekretarza i inne 
wydatki (kwota w wysokości 1395000 mk). Oprócz tego Sejmik Powiatowy wy-
znaczył też zasiłek dla Centralnego  Towarzystwa  Rolniczego27.

Od 1 kwietnia 1921 r. rolnicy powiatu makowskiego otrzymali od państwa pomoc 
w postaci: pożyczki w wysokości 600 000 mk (21 posiadaczy  drobnej własności); koni 
(77 sztuk pochodzących z demobilizacji i 67 sztuk rewindykowanych z Niemiec) oraz 
zboża siewnego (1 wagon żyta, 5 wagonów jęczmienia, 7 wagonów owsa, 1 wagon pe-
luszki i 1 wagon wyki). Oprócz tego dostarczono do powiatu część narzędzi rolniczych, 
które wzięła w komis makowska filia Syndykatu Rolniczego w Warszawie28.

Sejmik Powiatowy w Makowie Maz. w celu wspierania rolnictwa na terenie po-
wiatu w swoim budżecie  przeznaczał na ten cel odpowiednie kwoty. Były one wy-
korzystywane m.in. na zakup zboża siewnego i zwierząt licencjonowanych, zalesienie 
nieużytków, regulacje rzek i melioracje, pokazy hodowlane, utrzymywanie instruktora 
hodowlanego, działalność Okręgowego Towarzystwa  Organizacji i Kółek Rolniczych, 
stypendia dla uczniów szkół rolniczych  oraz  kursy  przysposobienia  rolniczego29.

W latach 1929–1939 Sejmik Powiatowy w Makowie Maz. przeznaczał na 
rolnictwo fundusze w wysokości od 23 800 zł do 72 162 zł, co stanowiło średnio 
7,6% ogólnego budżetu30.

Od jesieni 1934 r. w woj. warszawskim prowadzona była akcja oddłużenio-
wa wsi. Objęła ona 6800  gospodarstw   rolnych,  które  nabyły  ziemię w  ramach  
reformy rolnej,pozyskując kredyty z Państwowego Banku Rolnego. Pomimo 
umorzenia dłużnikom 41% należności i  rozłożenia  pozostałej  części na długo-
letnie  raty większość z nich nie  płaciłaniestety  należnych  odsetek31.

Ustawa o oddłużeniu wsi, dająca rolnikom duże ulgi, wprowadziła jedno-
cześnie pewne wymagania w stosunku do opieszałych dłużników. W przypad-
ku niezapłacenia dwóch kolejnych rat wraz z odsetkami wprowadzono natych-
miastową wymagalność całego długu. Dlatego też dłużnicy musieli zwrócić się 
do Urzędu Rozjemczego w celu wystawienia zaświadczenia  wyliczeniowego,  
w którym miała  być ustalona wysokość raty z mocy  prawa. Urząd Rozjemczy 
mógł uchylić skutki zalegania z zapłatą długów tylko w przypadku wyjątkowej  
sytuacji, np. klęski  żywiołowej32.

26 Statystyka finansów komunalnych. Samorząd powiatowy w latach 1919–1922 i 1924, Sta-
tystyka Polski,  t. VII, Warszawa 1928, s. LVIII, 20, 122, 246, 284.
27 APP, SPMM, sygn. 4, k. 35.
28 Tamże, k. 40.
29 AAN, Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej (ZPRP), sygn. 1055, k. 28–29, 209–
210, 263–264. 
30 Tamże, sygn. 1053, k. 24, 142, 214, 234, 266, 295, 386, 400, 426, 431.
31 AAN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), sygn. 124, Protokół ze zjazdu staro-
stów  woj. warszawskiego w dniu 14 I 1936 r.
32 Akcja oddłużeniowa wsi a Urzędy Rozjemcze, „Mazur” 1935, nr 2, s. 8, nr 4, s. 7.
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Jak już wcześniej wspomniano, powiat makowski był typowo rolniczy. Dla-
tego też przemysł i rzemiosło rozwijały się tu słabo. W 1919 r. w powiecie istniały  
3 garbarnie, 14 olejarni, 10 młynów wodnych i 2 parowe, 25 wiatraków, 5 tartaków 
oraz 5 cegielni i 1 betoniarnia. Z rękodzielnictwa należy wyróżnić szewstwo, stolar-
stwo, garncarstwo i powroźnictwo. Poza tym w warunkach domowych na  potrzeby  
wytwórców wyrabiano płótno oraz materiały włókiennicze. Handel nie rozwijał się  
w tym czasie na większą skalę. Organizujący się dopiero handel monopolowy był 
w rękach polskich, zaś drobny  handel  należał  przeważnie  do  właścicieli  żydow-
skich. Targi odbywały się dwa razy w tygodniu, natomiast jarmarki raz na miesiąc. 
Obroty były jednak jeszcze w tym czasie słabe, co w dużej mierze związane było  
z  zubożeniem  społeczeństwa. W 1919 r. w powiecie makowskim nie było towa-
rzystw kredytowych ani banków, które popierałyby  przemysł i handel33.

Według danych Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 wrze-
śnia 1921 r. w powiecie  makowskim w przemyśle  zatrudnionych było 5873 
osoby, co stanowiło 10% ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Najwięcej osób 
było zatrudnionych w przemyśle odzieżowym i galanteryjnym (2537), następ-
nie spożywczym (968), drzewnym (777) i w budownictwie (553). W tym sa-
mym czasie handlem trudniło się 2748 osób (4,7%) 34.

Do większych zakładów przemysłowych należały: garbarnie  w Makowie, 
makowskie młyny parowe Rajczyków, Willenbergów i Stefańskich, których pro-
dukcja roczna wynosiła 30 000 kwintali i które zatrudniały 22–28 robotników, 
Stowarzyszenie Budowlane w Różanie  posiadające  tartak, cementownie oraz   
kompleks zakładów J. Beckiera w Dyszobabie (cegielnia, młyn i tartak parowy). 
Poza tym istniały zakłady przemysłowe, w których pracował tylko sam właści-
ciel, ewentualnie zatrudniający jednego pracownika. Do tego rodzaju zakładów 
należały: olejarnie, młyny wodne, wiatraki, farbiarnie  i  kaszarnie. Z rękodziel-
nictwa najlepiej rozwijało się szewstwo, w Makowie było 13 takich zakładów 
produkujących wyroby na eksport, pozostałe zakłady przemysłowe i rękodzielni-
cze wytwarzały swoje produkty w większości na wewnętrzne potrzeby powiatu35.

Z instytucji handlowych najbardziej wyróżniała się filia warszawskiego Syn-
dykatu Rolniczego w Makowie, która zajmowała się handlem artykułami rolniczy-
mi, skupem zboża oraz dostarczaniem ludności narzędzi rolniczych i ich części. 
Oprócz tego Syndykat, posiadając znaczną  ilość wyrobów żelaznych, normował   
w  Makowie  ceny  tych  wyrobów. Drugą ważną instytucją handlową w powiecie 
był Okręgowy Związek Stowarzyszenia Spożywców. Pozostała część handlu znaj-
dowała się w prywatnych rękach, przeważnie żydowskich. Z instytucji kredytowych 
na terenie powiatu makowskiego działało Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędno-
ściowe, które w 1923 r. zostało przekształcone w Bank Powszechny36.

Według danych statystycznych Drugiego Powszechnego Spisu Ludności  
z dnia 9 grudnia 1931 r. w powiecie makowskim w przemyśle i rzemiośle za-
trudnionych było 8769 osób, co stanowiło 13,4% ogólnej liczby mieszkańców 
powiatu. W porównaniu z 1921 rokiem wskaźnik ten wzrósł o 3,4%, co świadczy  
o wzroście roli przemysłu w gospodarce powiatu. W tym okresie handlem zajmo-
wało się 2797 osób (4,3%), z czego 2319 osób trudniło  się handlem towarowym.  

33 APP, SPMM, sygn. 2, k. 472.
34 Pierwszy Powszechny Spis Ludności RP z dn. 30 września 1921 r., Warszawa 1927, s. 197.                                                   
35 APP, SPMM, sygn. 4, k. 23; „Goniec Mazowiecki” 1923, nr 5, s. 11, 1924, nr 4, s. 4. 
36 APP, SPMM, sygn. 4, k. 127.
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W porównaniu z rokiem 1921 wskaźnik ten spadł o 0,4%. Wpływ na to miał 
zapewne kryzys gospodarczy, który spowodował zubożenie społeczeństwa  
i ograniczenie zakupu towarów, co prowadziło z kolei do zmniejszenia zysków 
i rezygnacji z tej formy działalności. Jednak w porównaniu z sąsiednimi powia-
tami północnego Mazowsza odsetek osób zatrudnionych w handlu w powiecie 
makowskim był wysoki. Wyższy  był  tylko  w  powiecie  pułtuskim, gdzie  wy-
nosił  6,4% 37.

Kryzys gospodarczy w znacznym stopniu wpłynął też na spadek liczby za-
kładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych w powiecie makowskim, 
których w 1935 r. było 515 (w 1931 r. – 718). 205 zakładów przemysłowych 
mieściło się w Makowie Maz.,  129 w Różanie, a 181 w miejscowościach wiej-
skich powiatu. Najwięcej zakładów i warsztatów było w branży odzieżowej i skó-
rzanej (189), następnie spożywczej (123) oraz chemicznej, w tym olejarnie (64).  
W tym samym okresie liczba zakładów handlowych w powiecie makowskim wy-
nosiła 866, z tego 254 zakłady znajdowały się w Makowie Maz., 147 w Różanie, 
233 w miejscowościach wiejskich, natomiast 232 jednostki handlowe były bez 
stałej siedziby, co  zapewne  związane  było  z  handlem  obwoźnym38.

W okresie międzywojennym na rozwój przemysłu i handlu w powiecie ma-
kowskim miał wpływ Sejmik Powiatowy, który ze swojego budżetu co roku   
przeznaczał  odpowiednie  kwoty na wspieranie przemysłu i handlu. W latach  
1929–1935   przeznaczył  on  na  ten  cel 14 400 zł. W porównaniu z innymi dzia-
łami, jak chociażby rolnictwem, były to niewielkie sumy. W latach 1936–1939 
Sejmik Powiatowy na rozwój przemysłu  i handlu nie przeznaczył już żadnych 
funduszy. Prawdopodobnie dlatego, że przemysł nie odgrywał wtedy w powie-
cie większej roli, a istniejące zakłady przemysłowe i warsztaty rzemieślnicze 
były przeważnie w rękach prywatnych właścicieli. Subsydia przyznawane na 
popieranie przemysłu i handlu były przeważnie przeznaczane na stypendia dla 
uczniów szkół rzemieślniczych i uczniów Zakładu Salezjańskiego w Jaciążku  
(gmina Płoniawy),  na utrzymanie zawodowych szkół  dokształcających oraz 
rozwój  przemysłu  ludowego39.

Sytuacja gospodarcza Polski po wielkim kryzysie była trudna, a wychodzenie 
ze złej koniunktury trwało długo. Poza tym społeczeństwo czuło się coraz bardziej 
zmęczone. W 1935 r. realny dochód narodowy przypadający na jednego miesz-
kańca Polski był  wciąż jeszcze mniejszy niż w 1930 r. Rząd Kościałkowskiego 
zapowiedział szybką walkę z marazmem gospodarczym, zaczynając od polityki 
oszczędnościowej, która w znacznym stopniu uderzała w masy. Robotnicy zara-
biali przeciętnie 24–26 zł tygodniowo, podczas  gdy minimalne koszty utrzymania 
rodziny robotniczej w Warszawie szacowano na 35 zł tygodniowo. W całym kraju 
aż 54% robotników i 82% robotnic żyło poniżej minimum socjalnego. Wysokie też 
było bezrobocie. W 1936 r. w Polsce ponad 900 tys. osób pozostawało bez pracy. 

37 Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9 XII 1931 r. Woj. warszawskie, Warszawa 1937,  
s. 79, 149; Mały Rocznik  Statystyczny  1938, Warszawa 1938, s. 32.
38 Statystyka zakładów przemysłowych i handlowych 1935 (woj. warszawskie), Statystyka 
Polski, seria C,  z. 89, Warszawa 1938, s. 8, 83–84.
39 AAN, ZPRP, sygn. 1053, k. 24,137–138, 142, 214, 234, 264, 266, 295–296, 386, 400, 
426,431. Sejmik Powiatowy na rozwój przemysłu i handlu przeznaczył w roku budże-
towym 1929/30 – 3400 zł (0,3%), 1930/31 – 5300 zł (0,8%), 1931/32 – 3700 zł (0,6%), 
1932/33 – 1000 zł (0,2%), 1933/34 – 600 zł (0,2%), 1934/35 – 400 zł  (0,1%). 
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W województwie warszawskim było wówczas 22 306 bezrobotnych, a w powiecie 
makowskim bez pracy pozostawało 305 osób. W ramach powiatowego planu walki 
z bezrobociem 204 osoby zatrudniano przy robotach publicznych. Dla porównania 
w 1927 r.  na  terenie  woj. warszawskiego  było  tylko  ok. 9431  bezrobotnych.40 

Dzięki odpowiedniej polityce gospodarczej rządu Kwiatkowskiego w la-
tach 1935–1939 doszło do poprawy koniunktury oraz wprowadzenia korzyst-
nych zmian w przemyśle i rolnictwie, co wyraźnie wpłynęło na polepszenie 
sytuacji materialnej społeczeństwa polskiego. Utrzymywały się niskie ceny 
żywności, a zarobki były wyższe o 20–30% w porównaniu z 1929 r. Ogólnie 
sytuacja gospodarcza Polski powoli stabilizowała się, a ludziom żyło się coraz  
lepiej.41
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Streszczenie

Powiat makowski utworzony przez władze carskie w 1867 r. obejmował pół-
nocną część dotychczasowego powiatu pułtuskiego i niewielką część powiatu 
przasnyskiego. Źródeł słabości rozwoju gospodarczego powiatu makowskiego 
w II połowie XIX wieku należy szukać w czynnikach natury społeczno-ekono-
micznej. Głównym źródłem utrzymania ludności powiatu makowskiego było 
rolnictwo, które  w tym okresie było niestety mało wydajne. W celu poprawy 
tej sytuacji rolnicy zwiększali obszar zasiewów. Nie bez znaczenia było tu też 
uwłaszczenie chłopów i zniesienie pańszczyzny. Likwidacja serwitutów, wpro-
wadzenie nowych maszyn rolniczych oraz zmiana sposobu uprawy ziemi czę-
ściowo poprawiły też sytuację w rolnictwie. W II połowie XIX wieku w po-
wiecie makowskim słabo rozwijał się także przemysł. Do większych zakładów 
przemysłowych należały: garbarnie, olejarnie, młyny, tartaki, cegielnie i wia-
traki. W okresie międzywojennym rozwój przemysłu i handlu wspierał Sejmik 
Powiatowy, który przeznaczał w swoim budżecie odpowiednie kwoty na ten cel.

Słowa kluczowe: powiat makowski, rolnictwo, przemysł.  



wojciech łukaszewski
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika 

Z dziejów ruchu spółdzielczego  
na Kurpiowszczyźnie w II Rzeczypospolitej

Na obszarze Kurpiowszczyzny dynamika rozwoju ruchu spółdzielczego po-
równywalna była z tą, która występowała w innych mazowieckich powiatach,  
a nawet ją przewyższała1. Dowodzi to, że poziom wiedzy dotyczącej formalnych 
podstaw działalności kooperatyw stał na dosyć wysokim poziomie i znacząco 
wpłynął na rozwój tej formy przedsiębiorczości. Zważywszy, że wieś kurpiowska 
borykała się z ogromnym problemem analfabetyzmu, którego nie zdołano prze-
zwyciężyć nawet po II wojnie światowej, a co za tym idzie z niedostatecznym 
poziomem krzewienia oświaty w subregionie, osiągnięcia w dziedzinie spółdziel-
czości stały się bardzo znaczące2. Wbrew niesprzyjającym warunkom prężny roz-
wój kooperatywy, głównie mleczarskiej i spożywczej, podyktowany był sytuacją 
gospodarczą w okolicy. Niejednokrotnie członkostwo w niej stawało się jedy-
ną możliwością, aby zabezpieczyć godziwe warunki bytu kurpiowskich rodzin. 
Ponadto poprzez tworzenie kooperatyw wzrastał poziom wiedzy obywatelskiej, 
a także stopień wrażliwości społecznej na zewnętrzne uwarunkowania zbioro-
we. Należy stwierdzić, że rozwój kurpiowskiej spółdzielczości miał pozytywny 
wpływ na rozwój małych społeczeństw puszczańskich, kształtując w nich postawy 
proobywatelskie, prospołeczne, a także przekazując wiedzę związaną z ekonomią 
społeczną i podstawowymi zasadami przedsiębiorczości3. Niniejsze tezy oparto 
na dogłębnej analizie badawczej poszczególnych kurpiowskich kooperatyw.

Historia ruchu spółdzielczego zgłębiana była już u zarania niepodległości 
Polski. Cenionym znawcą i badaczem tematu był Stanisław Wojciechowski4. Za 
praojca polskiej spółdzielczości zwykło się uważać wybitnego uczonego i refor-
matora, działacza społecznego i politycznego Stanisława Staszica, założyciela 
„Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Ratującego się Wspólnie w Nie-
szczęściach” zrzeszającego włościan działających wspólnie w kooperatywie5.

1 Statystyka ruchu spółdzielczego w Polsce 1934 i 1935, Statystyka Polski, seria C, Zeszyt 
66, Warszawa 1938, s. 39–40.
2 AAN, Biuro Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem, Rejestracja analfabetów i pół-
analfabetów na terenie woj. warszawskiego. Zestawienia liczbowe [1949–1951], sygn. 109, k. 8.  
W okresie walki z analfabetyzmem w latach 1949–1951 skala zjawiska była największa na obsza-
rze powiatu ostrołęckiego. Liczba analfabetów kształtowała się w granicach 5748 mieszkańców, 
podczas gdy w powiecie przasnyskim było ich 2554, a w powiecie makowskim – 1583.
3 Znamienny będzie przykład spółdzielni w Dąbrowach, o czym będzie mowa w dalszej 
części niniejszego artykułu.
4 S. Wojciechowski, Kooperacja w rozwoju historycznym, Warszawa 1923; Idem, Ruch 
spółdzielczy, Warszawa 1930.
5 F. Stefczyk, Początki i ogólne warunki rozwoju spółdzielczości w Polsce, Kraków 1925, s. 2–3.
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Znaczny wpływ na rozwój polskiego ruchu spółdzielczego miały ideologie krzewio-
ne przez Brytyjczyka Roberta Owena i Francuza Karola Fouriera6. Ten drugi promował 
tworzenie samowystarczalnych wspólnot produkcyjnych, których działalność byłaby zdol-
na do zaspokajania elementarnych potrzeb jej członków7. Z kolei R. Owen prezentował 
myśl filozoficzną, według której w społeczeństwie powinno się wychować nowego czło-
wieka, pozbawionego egoizmu, zdolnego do bliskiego współdziałania z innymi jednost-
kami społecznymi8. Za początek wielkiej inicjatywy spółdzielczości uważa się powołanie 
w Rochdale w Wielkiej Brytanii „Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów”, którego 
założenia ideowe stanowiły dla kooperatyw wyznacznik ich spółdzielczości, m.in.: zasada 
powszechnego członkostwa, zasada demokracji, podziału nadwyżki proporcjonalnie do 
obrotów spółdzielni oraz dodatkowo ograniczone oprocentowanie udziałów, a także fakul-
tatywnie: apolityczność i neutralność religijna, sprzedaż towarów wyłącznie za gotówkę 
oraz prowadzenie obok działalności gospodarczej również działalności oświatowej9.

W Królestwie Polskim ruch spółdzielczy był mniej aktywny aniżeli pod pozo-
stałymi zaborami. Pomimo że już w XIX w. polscy ekonomiści (m.in. Aleksander 
Makowiecki) skupieni wokół pisma „Ekonomista”, piszący o ruchu spółdzielczym, 
założyli Stowarzyszenie (Spółdzielnię) Spożywców typu roczdelskiego o nazwie 
„Merkury”, nie spełniła ona oczekiwań jej sygnatariuszy. O „Merkurym” i innych 
nielicznych spółdzielniach mówiło się wprost, że są w stanie wegetacji. A. Mako-
wiecki przyczyny tego stanu rzeczy upatrywał w chęci pobierania przez członków 
spółdzielni wysokich dywidend pomimo słabej kondycji finansowej kooperatyw10.

Na Mazowszu Północnym ruch spółdzielczy rozwijał się już przed wybuchem  
I wojny światowej: w 1870 r. w Płocku powstało Towarzystwo Oszczędnościo-
wo-Pożyczkowe, w 1887 r. w Pułtusku Kasa Pożyczkowa, a w 1895 r. Ciecha-
nowskie Towarzystwo Drobnego Kredytu11.

W 1919 r. w powiatach utworzono tzw. tymczasowe rady aprowizacyjne, 
których zadaniem, aż do czasu powołania sejmików, była dystrybucja na tere-
nie powiatu artykułów pierwszej potrzeby12. Po ukonstytuowaniu się lokalnych 
sejmików w marcu 1919 r. przejęły one zadania powiatowych rad aprowiza-
cyjnych. Jednak sejmiki, chcąc scedować znaczną część swoich zadań na ko-
operatywy, czynnie wspierały tworzenie okręgowych związków spółdzielczych 
(w tym udzielając im dotacji finansowych), którym przekazywano ustawowe 
zadania13. 

6 Ibidem; S. J. Pastuszka, R. Turkowski, Spółdzielczość jako ruch obywatelski na przełomie XIX/XX 
wieku w Europie i w Polsce – inspiracja dla przyszłości, w: Spółdzielczość w budowie społeczeństwa 
obywatelskiego – historia i współczesność, materiały z konferencji, która odbyła się 15 listopada 
2012 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, wstęp i red. T. Skoczek, Warszawa 2013, s. 29.
7 A. Piechowski, Rodowód przedsiębiorczości społecznej w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju 
lokalnym, „Zeszyty gospodarki społecznej” t.2, red. E. Leś, M. Ołdak, Warszawa 2007, s. 24.
8 Ibidem, s. 24–25.
9 H. Cioch, Zasady Roczdelskie i ich realizacja w praktyce, „Teka Komisji Prawniczej” II/2009, s. 26–27.
10 „Wiek”, Gazeta Polityczna, Literacka i Społeczna, 1875, nr 85, s.1.
11 E. Kołodziej, Spółdzielczość na Mazowszu do 1939 r., „Rocznik Mazowiecki” 1999, nr 11, s.123–125.
12 Dekret w sprawie utworzenia tymczasowych powiatowych Rad aprowizacyjnych, Dz. 
U.z 1919 r. nr 8, poz. 114.
13 T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa 
polskiego, Toruń 1932, s. 491.
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Już w 1920 r. uregulowano zagadnienia związane z kooperatywą, uchwala-
jąc 29 października ustawę o spółdzielniach14. 

Rozwój idei spółdzielczości przejawiał się m.in. w tym, aby w poszczególnych 
powiatach kurpiowskich zatrudnić kompetentnych instruktorów ds. spółdzielczości, 
których zadaniem byłaby edukacja kurpiowskiej młodzieży poznającej m.in. tajniki 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zjawisko nieuczciwej konkurencji, a także 
prawidłowego zarządzania. Jednak w spółdzielczości mleczarskiej występowały 
również liczne błędy w zarządzaniu, np. w Jednorożcu w Spółdzielni Mleczarskiej 
„Orzyc” tamtejszy zarząd w pierwszej połowie lat 30. XX w. zdefraudował kwotę 
4 396,82 zł.15

Pierwsze kurpiowskie spółdzielnie wiejskie zakładano już u progu niepod-
ległości. W początkowej fazie istnienia tej formy przedsiębiorczości wiejskiej 
zagrożeniem była wojna polsko-bolszewicka z 1920 r., w wyniku której nastąpi-
ły liczne grabieże inwentarza uspołecznionego, jak chociażby w Oborczyskach 
w gminie Baranowo, gdzie miejscowe Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożyw-
ców „Puszczanka”, założone 2 kwietnia 1920 r., zostało ograbione przez bolsze-
wików i z powodu braku funduszy zaprzestało swojej działalności. 14 kwietnia 
1926 r. Spółdzielnia wystąpiła do właściwego terytorialnie Sądu Okręgowego  
w Mławie o samorozwiązanie, które nastąpiło 2 września tegoż roku16.

W Polsce w 1931 r. z rolnictwa utrzymywało się ok. 61% ludności, a produk-
cja rolnicza stanowiła w 1929 r. 79% wartości ogólnej wytwórczości, podczas gdy 
produkcja przemysłowa zaledwie 21%17. Wielki Kryzys spowodował, że większość 
cen na towary przemysłowe, artykuły i płody rolne produkowane przez wieś spadła. 
Cena mleka za 100 litrów kształtowała się następująco: w 1929 r.  41,7 zł, a w 1929 r.   
40,1 zł. Wyraźny spadek ceny następuje od 1930 r., w którym analogicznie płacono 
– 33,5 zł, w 1932 r. – 22,4 zł, w 1934 r. – 15,7 zł; a w 1935 roku kończącym kryzys –  
16,0 zł18. Wymienione czynniki wpłynęły również negatywnie na kondycję koopera-
tyw.

Jedną z pierwszych kooperatyw mleczarskich na Kurpiach była Spółdzielnia 
Mleczarska „Przyszłość” w Czarni, w gminie Wach zawiązana w dniu 27 sierpnia  
1927 r. Jednak już wkrótce się okazało, że spółdzielnia nie realizowała zapisów ustawy 
z 29 października 1920 r., m.in. nie przesyłając Radzie Spółdzielczej sprawozdań ze 
swojej działalności oraz nie ogłaszając bilansów zawierających informacje o aktywach  
i pasywach kooperatywy. Ponadto, zgodnie z art. 13 ustawy, kooperatywa musiała 
liczyć co najmniej 10 członków, a Spółdzielnia z Czarni liczyła ich jedynie 8. Pod-
czas przeprowadzania kontroli Spółdzielni, tzw. rewizji, Rewident wnioskował, aby  

14 Ustawa z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach, Dz.U. z 1920 r. Nr 111, poz. 733; 
Ustawa z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie częściowej zmiany ustawy z dnia 29 paź-
dziernika 1920 r. o spółdzielniach, Dz.U. z 1923 r. Nr 135, poz. 1119; Ustawa z dnia 13 marca 
1934r. w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach, Dz.U. z 1934 r. Nr 38, poz. 342.
15 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Rada Spółdzielcza w Warszawie, 
Spółdzielnia Mleczarska „Orzyc” w Jednorożcu 1936–1939, sygn. 6293, k. 11; W. Łuka-
szewski, Z dziejów jednorożeckiej spółdzielczości. Spółdzielnia Mleczarska „Orzyc” w Jedno-
rożcu w latach 1928–1939, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny” 2016, nr 7, s. 48.
16 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, „Puszczanka” w Oborczyskach (Oborczyska, 
woj. warszawskie, pow. Przasnysz), sygn. 12886, b.n.k.
17 Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1986, s. 178–179.
18 Ibidem, s. 184.
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stratą kooperatywy w wysokości 2813,36 zł obciążyć członków byłego Zarządu: Józe-
fa Deptułę, Józefa Warycha oraz Antoniego Skorupskiego. Pokłosiem przeprowadzo-
nej kontroli działalności spółdzielni było podjęcie przez walne zgromadzenie w dniu  
15 czerwca 1930 r. uchwały o jej likwidacji. Jednak już dwa tygodnie później, 29 
czerwca 1930 r., postanowiono, aby ostatecznie nie likwidować spółdzielni i w tym 
dniu walne zgromadzenie wybrało nowy Zarząd w składzie: Julian Kosakowski ze 
wsi Surowe, Konstanty Cichy z Czarni, oraz Antoni Skorupski ze wsi Ruchaje19.

Kolejną kooperatywą o niezbyt długiej żywotności była Spółdzielnia Mleczar-
ska „Zgoda” z Pełt funkcjonująca od 1934 r., która założyła sklep spożywczo-kolo-
nialny, a statut w łomżyńskim Sądzie Okręgowym zarejestrowała 2 kwietnia 1935 
r. W 1937 r. Spółdzielnia liczyła 52 członków, w tym jedną kobietę. Jej prezesem 
był Stanisław Drząszcz, skarbnikiem Józef Pac, sekretarzem Franciszek Koniecka,  
rachunkowość zaś prowadził Kazimierz Sulewski. Spółdzielnia zatrudniała jedną 
ekspedientkę we własnym sklepie20. Sytuacja Spółdzielni skomplikowała się w nocy 
z 22 na 23 maja 1937 r., kiedy w wyniku pożaru spłonął sklep wraz ze znajdującym 
się tam towarem (starty oszacowano na sumę 849,13 zł) oraz księgami rachunkowy-
mi, protokołami walnych zebrań, Rady Nadzorczej i Zarządu. Ponieważ inwentarz 
nie był ubezpieczony, ponowne otwarcie sklepu ze względu na trudności finansowe 
przesunęło się aż do 4 grudnia 1937 r. Środki potrzebne na uruchomienie sklepu 
pożyczono z Kasy Stefczyka w Myszyńcu oraz od członków Spółdzielni, płacąc 
Kasie 9%, a członkom Spółdzielni 12% kosztu pożyczki, co zważywszy na ówcze-
sne realia stanowiło dość wysoką marżę. Ponadto kooperatywa z Pełt miała zaległy 
dług sprzed pożaru w wysokości 156,94 zł21.  Dodatkowym ciosem dla członków 
Zarządu okazały się kary w wysokości 20 zł wymierzone im przez Sąd Okręgowy  
w Łomży za brak ogłaszania bilansów w czasopiśmie urzędowym. Jednak przedło-
żony wniosek o cofnięcie kar został pozytywnie zaopiniowany22. W piśmie człon-
ków Zarządu skierowanym do Rady Spółdzielczej przy Ministerstwie Skarbu zna-
lazły się opisy intencji spółdzielców z Pełt:

1. Pragnęliśmy prowadzić spółdzielnie na wsi, na pograniczu Prus Wschod-
nich i tylko brak nam było doświadczenia i odpowiedniego przygotowania teo-
retycznego i praktycznego.

2. Wieś kurpiowska chętnie garnie się do spółdzielczości, dlatego, że jest 
biedna i gospodarstwa nie są samowystarczalne.

3. Jesteśmy bardzo biedni, bo każdy z nas posiada zaledwie po kilka hek-
tarów lichej, piaszczystej, nieurodzajnej ziemi i chowamy zaledwie po 1 koniu  
i 1 krowie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wystąpienie do Sądu Okręgowego 
w Łomży jako Rejestrowego o zniesienie nałożonej na nas grzywny sądowej  
i to niesłusznej z powodu naszej nieświadomości, gdyż o ile kara zostanie z nas 
ściągnięta przymusowo, to w naszej wsi nikt nigdy nie będzie chciał należeć do 
żadnej współpracy gromadnej, gdyż będzie się bał wszelkich kar.23

19 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, „Przyszłość” Spółdzielnia Mleczarska w Czarni 
(Czarnia, woj. białostockie, pow. Ostrołęka), sygn. 2974, k. 20.
20 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Pełtach 
(Pełty, woj. białostockie, pow. Ostrołęka,), sygn. 13722, b.n.k.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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W Myszyńcu z kolei funkcjonowała Spółdzielnia Spożywców „Jedność”24, 
której statut został wpisany do rejestru przez Sąd Okręgowy w Łomży 8 sierpnia 
1928 r. Terenem działania Spółdzielni był Myszyniec wraz z okolicami. Zgod-
nie ze statutem „Jedności” wpisowe nowych członków wynosiło 2 zł (na Wal-
nym Zebraniu w dniu 15 lipca 1934 r. obniżono do 0,50 zł), natomiast udział 
członka wynosił 25 zł25.

Kolejną myszyniecką spółdzielnią była Spółdzielnia Mleczarska o iden-
tycznej nazwie, „Jedność”, której terenem działania były miejscowości: My-
szyniec, Myszyniec Stary, Dąbrowy, Wolkowe, Cięćk, Niedźwiedź, Białusny 
Lasek, Świdwiborek i Pełty26. Spółdzielnia działała na podstawie statutu wpi-
sanego do rejestru Sądu Okręgowego w Łomży w dniu 24 października 1928 r. 
Według stanu z 23 września 1937 r. w skład kooperatywy wchodziło 126 człon-
ków, w tym jedna osoba duchowna oraz 125 rolników. Udział w spółdzielni 
wynosił 50 zł, wpisowe zaś 2 zł. Natomiast w skład trzyosobowego Zarządu wy-
branego 28 lutego 1937 r. na trzyletnią kadencję wchodzili: prezes Józef Ropiak 
i zastępca prezesa Józef Soliwoda, obaj ze Starego Myszyńca, oraz skarbnik 
Kazimierz Gierczyk z Osady Myszyniec. Spółdzielnia działała dosyć prężnie,  
o czym świadczy wypracowany w 1937 r. zysk w wysokości 4891,58 zł27.

Na szczególną uwagę zasługiwała Spółdzielnia Mleczarska „Zrozumienie” 
z Zawad, która zajmowała się również hodowlą kur28. 28 marca 1928 r. zo-
stała przyjęta w poczet członków Związku Rewizyjnego Polskich Spółdzielni 
Rolniczych29, natomiast jej statut został zarejestrowany w łomżyńskim Sądzie 
Okręgowym 23 sierpnia 1928 r.30 Wśród jej założycieli znaleźli się: Stanisław 
Gałązka, Walenty Płoski, Piotr Zera, Henryk Koziatek s. Walentego, Konstanty 
Olender, Henryk Koziatek s. Piotra, Stanisław Olender, Józef Płoski, Stanisław 
Kuta, Konstanty Gałązka i Stanisław Suchecki31. Z raportów Straży Granicznej 
z kolei wynika, że założycielem spółdzielni był nauczyciel miejscowej szkoły 
Aleksander Kopeć, a prezesem wójt gminy Czarnia Stanisław Koziatek, skarb-
nikiem Konstanty Koziatek, natomiast kierownikiem spółdzielni – Stanisław 
Bórs32. Zgodnie ze statutem kooperatywy przedmiot jej działalności stanowiło: 
prowadzenie wspólnej przeróbki lub zbytu mleka i przetworów mlecznych; pro-
wadzenie zbiórki i zbytu jaj oraz wspólne nabywanie artykułów, potrzebnych  
w gospodarstwie hodowlanem członków.33

24 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Myszyńcu 
(woj. warszawskie, pow. Ostrołęka), sygn. 12231.
25 Ibidem, b.n.k.
26 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza w Myszyńcu 
(woj. warszawskie, pow. Ostrołęka), sygn. 12230, b.n.k.
27 Ibidem, b.n.k.
28 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Spółdzielnia Mleczarska „Zrozumienie” w Za-
wadach (woj. białostockie, pow. Ostrołęka), sygn. 22626.
29 Ibidem, b.n.k.
30 Ibidem, b.n.k.
31 Ibidem, b.n.k.
32 AAN, Ambasada RP w Berlinie, Sprawy graniczne. Sytuacja w powiatach pogranicz-
nych, głównie niemieckich. Działalność Polskiej Straży Granicznej. Informacje Komendy 
Straży Granicznej, korespondencja, 1936 r., sygn. 2770, k. 84.
33 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Spółdzielnia Mleczarska „Zrozumienie” ...
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Należy nadmienić, iż 22 września 1933 r. Sąd Okręgowy w Łomży na wniosek 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych Okręgu Białostockiego w Białymstoku 
zmienił formę prawną kooperatywy: z „ograniczonej odpowiedzialności” na „z odpo-
wiedzialnością udziałami”. Według stanu na 31 grudnia 1936 r. Spółdzielnia liczyła 141 
członków z kurpiowskich wsi: Zawady, Brodowe Łąki, Błędowo, Wola Błędowska, 
Dąbrowa, Rawki, Wierzchowizna, Nowa Wieś, Skuze, Olszyny, Kopaczyska, Binduga, 
Krukowo, Zaręby, Bandysie, Kierzek, Łany, Cupel, Brzozowy Kąt. Natomiast w planach 
mleczarnia miała objąć swoim zasięgiem kolejne miejscowości, takie jak: Żelazna, Gu-
zowatka, Długie, Czarnia, Surowe, Julianowo, Poścień, Raszujka, Rzodkiewnica, Pru-
skołęka, Kucieje Stare, Karaska, a nawet odległe Parciaki. Wartość udziału w spółdzielni 
wynosiła 25 zł, a wpisowe ustalono w wysokości 1 zł34. Mleczarnia za pośrednictwem 
posiadaczy tzw. wirówek zbierała śmietankę od rolników wymienionych wsi. Jej ilość 
wahała się od kilku do 85 kg tygodniowo od jednego rolnika. Ogólną liczbę krów wszyst-
kich członków spółdzielni obliczono na 400 sztuk. O tym, że spółdzielnia prężnie dzia-
łała, świadczy ilość przerobionego w 1928 r. mleka, wynosząca 1 mln 140 tys. litrów, 
co dla wiejskiej spółdzielni oznacza imponujący wynik. Masło z Zawad wysyłane było  
w 25-kilogramowych skrzynkach do Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczar-
skich do Warszawy, a stamtąd dalej, z racji wzorowej gatunkowości, na eksport poza 
granice kraju. Jednak wkrótce sprawa hossy spółdzielni znacznie się skompliko-
wała z powodu ingerencji podatkowej Urzędu Skarbowego z Ostrołęki, który wy-
dał interpretację, że za handel produktami mlecznymi z przedsiębiorcami niena-
leżącymi do spółdzielni winna ona zapłacić wyższy podatek obrotowy od połowy 
swoich obrotów. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem była nielegalna działalność  
„domorosłych” mleczarzy, takich jak np. Stanisław Mąka, który zakładał mleczarnie  
w Brodowych Łąkach, a następnie w Długiem. Z kolei sołtys wsi Kierzek o nazwisku 
Piendak zbierał śmietankę od rolników, nie posiadając na to stosownego zezwolenia, 
przechowując ją w krytycznych warunkach sanitarnych. Podobnie Franciszek Piórkow-
ski z Długiego wyrabiał masło w stodole, nie przestrzegając elementarnych wymogów 
higienicznych. Kolejnym niezrzeszonym indywidualnym producentem masła był Aron 
Gerber wytwarzający masło w Żelaznej. Prywatną mleczarnię posiadał też człowiek  
o nazwisku Dąbrowski, mieszkaniec Czarni, który konkurował z podziemiem mleczar-
skim35.

Kolejną prężnie działającą spółdzielnią mleczarską była kooperatywa  
z Baranowa, która starała się zagospodarować nadwyżki mleka w funkcjonu-
jącej od 1926 r. spółdzielni36. Już w 1927 r., jako filia zakładu mleczarskiego  
w Przasnyszu, była w stanie przerobić 8 tys. mleka dziennie, czyli tyle, ile głów-
na mleczarnia w Przasnyszu posiadająca jeszcze trzy inne filie37. Pierwszym 
prezesem Zarządu Spółdzielni był Józef Mydło z Baranowa, sekretarzem Wła-
dysław Tabaka z Baranowa, skarbnikiem Józef Brzozowy z Orła, natomiast Pa-
weł Zyra i Piotr Stolarczyk z Orła byli członkami Zarządu38.

34 AAN, Ambasada RP w Berlinie, Sprawy graniczne…, k. 84.
35 Ibidem, k. 77, 84.
36 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Baranowie 
k/Ostrołęki (Baranowo, woj. warszawskie, pow. Przasnysz; branża: 10), sygn. 553.
37 T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze płockie w czasach...
38 A. Białczak, Dzieje Baranowa oraz ziem nad Płodownicą i Omulwią, Baranowo – Ostro-
łęka 2005, s. 244.
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Następnym spółdzielczym podmiotem działającym na terenie Kurpiowszczy-
zny była Spółdzielnia Spożywców „Dąbrowianka” z Dąbrów39. Z 2 tys. mieszkań-
ców 100 należało do spółdzielni. Spółdzielnię tę założył w 1931 r. strażnik granicz-
ny. Dysponowała kapitałem własnym w wysokości 5 tys. zł, roczny obrót wynosił 
30 tys. zł, natomiast wartość jednego udziału w spółdzielni wynosiła 10 zł40.  
W Dąbrowach już od 1926 r. organizowane były kursy wieczorowe dla dorosłych, 
na których przekazywano ideę ruchu spółdzielczego. Głównym motywem działa-
nia dąbrowskich spółdzielców było własne ustalanie cen i potrzeba uniezależnienia 
się od spekulacji prywatnego handlu. Sytuacja dojrzała w styczniu 1931 r., kiedy to 
założono spółdzielnię, nadając jej nazwę, „Dąbrowianka”. Założyciele swoją dzia-
łalność rozpoczęli od zbiórki finansowej udziałów członkowskich, za które posta-
nowiono uruchomić sklep spożywczy. Na pierwszym Walnym Zebraniu ustalono, iż 
każdy członek spółdzielni posiadający konie własną furmanką przywiezie do sklepu 
towar z Myszyńca. Ponadto ekspedient pracujący w sklepie, księgowy spółdzielni 
oraz członkowie Zarządu zobowiązali się pracować bezpłatnie przez pierwsze trzy 
miesiące działalności, natomiast reszta członków zobowiązała się kupować towa-
ry w sklepie spółdzielczym. O tym, że kooperatywa okazała się sukcesem, świad-
czyły dywidendy corocznie wypłacane 70 członkom: za 1931 r. – 196,24 zł, za 
1932 r. – 533,07 zł, za 1933 r. – 702,44 zł, za 1934 r. – 158,46 zł, za 1935 r. – 185 
zł oraz za inne usługi 200 zł, co ogólnie dało kwotę w wysokości 970 zł. W pierw-
szym kwartale 1936 r. spółdzielnia miała ok. 5 tys. własnej gotówki zdeponowanej  
w banku „Społem” w Warszawie oraz zakupiła jedną obligację „Pożyczki Naro-
dowej”. Poza tym kooperatywa z Dąbrów nie zalegała z podatkami i nie miała 
żadnego zadłużenia. Dodatkowo spółdzielnia realizowała ważne cele społeczne, 
wspierając socjalnie miejscową staruszkę, udzielając pomocy finansowej miej-
scowej Straży Ogniowej, zabezpieczając całkowitą kwotę na wykonanie instalacji 
elektrycznej w kościele w Myszyńcu. Ponadto wsparła akcję Towarzystwa Popie-
rania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych i wstąpiła w szeregi Ligi Obrony 
Powietrznej Państwa. Jak twierdził Michał Leonkiewicz w sanacyjnym, piłsud-
czykowskim czasopiśmie „Przegląd Ostrołęcki”, sklep w Dąbrowach był jednym 
z trzech spółdzielczych w gminie Myszyniec, obok Myszyńca i Pełt, stanowiąc 
wzór dla pozostałych wsi41.

Oprócz spółdzielni spożywców istniały również kooperatywy zrzeszające 
twórców ludowych, których przedmiotem działalności było rękodzieło ludowe. 
Taką kooperatywą była Spółdzielnia Wytwórców Tkactwa Ludowego „Kur-
pianka”, której statut został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Łomży  
w dniu 10 maja 1928 r. 42 Spółdzielnia liczyła 43 członków, w tym: 1 rzemieślnika,  
2 pracowników fizycznych, 8 pracowników umysłowych, 4 przedstawicieli wol-
nych zawodów, a także 6 przedstawicieli innych profesji. Prezesem Spółdzielni 
był nauczyciel Józef Rządzki z Wachu, skarbnikiem kolejny nauczyciel Michał  
Leonkiewicz z Dąbrów, sekretarzem Anna Kordecka, tkaczka z Myszyńca. 

39 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Spółdzielnia Spożywców „Dąbrowianka” w Dą-
browach (Dąbrowy, woj. białostockie, pow. Ostrołęka), sygn. 3428.
40 AAN, Ambasada RP w Berlinie. Sprawy graniczne…, k. 82.
41 M. Leonkiewicz, Jak rolnicy w Dąbrowach, gm. Myszyniec dążą do poprawy swego bytu 
przez spółdzielnię, „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 10, s. 2.
42 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, „Kurpianka” Spółdzielnia Wytwórców Tkactwa 
Ludowego w Myszyńcu (woj. warszawskie, pow. Ostrołęka), sygn. 12229.
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Jednym z członków Rady Nadzorczej Stowarzyszenia był ksiądz z Myszyńca  
Czesław Rogalski43. Kooperatywa zaprzestała swojej działalności 19 listopada 
1932 r. ze względu na niekorzystną koniunkturę gospodarczą w kraju. W latach 
prosperity rękodzieło wytwarzane przez spółdzielnię było sprzedawane w całym 
kraju, osiągając już znaczącą renomę. Jednak na początku lat 30. obserwowane 
było wyraźne załamanie popytu na ten rodzaj towarów44. Podobny profil działal-
ności miała Spółdzielnia Wytwórców Tkactwa Ludowego „Lipniczanka” w Lip-
nikach45.

Kurpiowskie kooperatywy funkcjonowały również w Kadzidle, gdzie no-
towano ich aż pięć: Spółdzielnię Mleczarską46, Spółdzielnię Spożywców „Pusz-
czanka”47, Spółdzielnię Rolniczo-Budowlaną48, „Swój do Swego” Spółdzielnię 
Spożywców49 oraz Stowarzyszenie Budowlane „Jedność” w Kadzidle z siedzibą 
w Dylewie50. W Ostrołęce funkcjonowały: Spółdzielnia budowlano-mieszka-
niowa51, Spółdzielnia Mleczarska „Ostrołęczanka”52, Spółdzielnia Spożywców 
Pracowników Kolejowych53, Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Pań-
stwowych54, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Wspólna Praca”55, Spółdziel-
nia Spożywców 12 Dywizjonu Artylerii Konnej w Ostrołęce Wojciechowice56, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Związku Zawodowego Pracowników Magistratu57 
oraz  Spółdzielnia Spożywców 5 pułku ułanów w Wojciechowicach58. Kolejne 

43 Ibidem, b.n.k.
44 Ibidem.
45 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie,  Spółdzielnia Wytwórców Tkactwa Ludowego 
„Lipniczanka” w Lipnikach (woj. białostockie, pow. Ostrołęka), sygn. 9263.
46 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie,  Spółdzielnia Mleczarska w Kadzidle (woj. biało-
stockie /warszawskie/, pow. Ostrołęka), sygn. 6465.
47 Idem, Spółdzielnia Spożywców „Puszczanka” w Kadzidle [Kadzidło]  (woj. białostockie, 
pow. Ostrołęka), sygn. 6467.
48 Idem, Spółdzielnia rolniczo-budowlana w Kadzidle (d.: spółdzielnia budowlana, woj. 
białostockie/warszawskie/, pow. Ostrołęka), sygn.6466.
49 Idem, „Swój do Swego” Spółdzielnia Spożywców w Kadzidle (woj. białostockie /war-
szawskie/, pow. Ostrołęka), sygn. 6468.
50 Idem, „Jedność” Stowarzyszenie Budowlane w Kadzidle z siedzibą w Dylewie (woj. war-
szawskie /białostockie/, pow. ostrołęcki), sygn. 4102.
51 Idem, Spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa w Ostrołęce  (woj. białostockie, pow. 
Ostrołęka), sygn. 13294.
52 Idem, Spółdzielnia Mleczarska „Ostrołęczanka” w Ostrołęce (woj. białostockie, pow. 
Ostrołęka), sygn. 13297.
53 Idem, Spółdzielnia Spożywców Pracowników Kolejowych w Ostrołęce  (woj. białostoc-
kie, pow. Ostrołęka), sygn. 13299.
54 Idem, Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Państwowych w Ostrołęce (woj. biało-
stockie, pow. Ostrołęka), sygn. 13295.
55 Idem, „Wspólna Praca” Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Ostrołęce  (woj. białostoc-
kie, pow. Ostrołęka), sygn.13300.
56 Idem, Spółdzielnia Spożywców 12 Dywizjonu Artylerii Konnej w Ostrołęce Wojciecho-
wice /Ostrołęka/ (woj. białostockie, pow. Ostrołęka), sygn. 13298.
57 Idem, Spółdzielnia Mieszkaniowa Związku Zawodowego Pracowników Magistratu  
w Ostrołęce (woj. białostockie, pow. Ostrołęka), sygn. 13296.
58 Idem, Spółdzielnia Spożywców 5 pułku ułanów w Wojciechowicach  (woj. warszawskie, 
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kooperatywy funkcjonowały w Łysych: Spółdzielnia Mleczarska59 i Spółdzielnia 
Spożywców „Stacha Konwy”60 w Szafrankach61, w Dąbrówce62 oraz w Krukowie. 

Niezwykle ważną gałęzią ruchu spółdzielczego była spółdzielczość 
oszczędnościowo-kredytowa. Działalność kas kredytowych polegała na gro-
madzeniu oszczędności i udzielaniu pożyczek. W województwach centralnych  
i wschodnich w połowie lat 30. było już 910 kas oszczędnościowo-pożyczkowych63. 

Powstałe w Galicji Kasy Stefczyka wzorowane były na spółdzielniach 
pożyczkowo-oszczędnościowych zakładanych w XIX w. przez niemieckiego 
społecznika i reformatora Friedricha Wilhelma Raiffeisena. Cechami charak-
terystycznymi dla tego rodzaju spółdzielczości był niewielki zasięg działal-
ności ograniczający się zwykle do granic administracyjnych parafii, solidarna  
i nieograniczona odpowiedzialność członków kooperatywy za zobowiązania 
spółdzielni, społeczny charakter pracy, poza funkcjami pochłaniającymi wię-
cej czasu, przeznaczanie wypracowanych nadwyżek na fundusze niepodziel-
ne. Charakterystycznym elementem działalności spółdzielni Raiffeisena była 
możliwość przystępowania do nich niezamożnych członków społeczności lo-
kalnych. Z reguły funkcje zarządzające w omawianych podmiotach zajmowali 
miejscowi księża, organiści lub nauczyciele64.

Prężnie działającą spółdzielnią kredytową w Baranowie była „Kasa Stef-
czyka. Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną”, która swym za-
sięgiem obejmowała gminy: Baranowo, Jednorożec, Sypniewo, Zaręby oraz 
Kadzidło. Jej statut został zarejestrowany 30 kwietnia 1937 r. w Sądzie Okrę-
gowym w Płocku. Prezesem Spółdzielni był Jan Puścion, pełniący jednocze-
śnie funkcję sekretarza Gminy Baranowo; wiceprezesem był Franciszek Tyc  
z Czerwińskich; skarbnikiem zaś Józef Grzyb z Bakuły. Kooperatywa zrzeszała 184 
członków, wysokość udziału wynosiła 10 zł. Według bilansu z 31 sierpnia 1937 r. 
aktywa Kasy wynosiły 13 770,06 zł65. Kres działalności Kasy przyniósł wybuch  
II wojny światowej. Dokumentacja wytworzona przez jej pracowników była ukry-
wana przez skarbnika Józefa Grzyba. Jednak po denuncjacji wpadła w ręce Niem-
ców, którzy ściągali zaciągnięte wcześniej pożyczki w przeliczeniu na niemiecką 
walutę –  marki. Następnie po dokonaniu spłat dokumentacja została zniszczona66.

pow. Ostrołęka), sygn. 21712.
59 Idem, Spółdzielnia Mleczarska w Łysych [Łyse]  (woj. białostockie, pow. Ostrołęka), 
sygn. 11145.
60 Idem, Spółdzielnia Spożywców „Stacha Konwy” w Łysych (woj. białostockie, pow. 
Ostrołęka), sygn. 11146.
61 Idem, „Spółdzielnia Mleczarska” w Szafrankach  (woj. białostockie, pow. Ostrołęka; 
branża: przemysłowo-handlowa), sygn. 18249.
62 Idem, Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Jedność” w Dąbrówce (woj. białostoc-
kie, pow. Ostrołęka), sygn. 3429.
63 Gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 49, s. 6.
64 E. Pudełkiewicz, Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii Europej-
skiej, „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2009, nr 2, s. 269.
65 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Kasa Stefczyka w Baranowie (woj. warszawskie, 
pow. Przasnysz; branża: 5), sygn. 522, k.2.
66 A. Białczak, Dzieje Baranowa oraz ziem..., s. 250.
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Kolejna Kasa Stefczyka utworzona była w Zawadach67. 1 maja 1932 r. na 
zebraniu założycielskim wybrano zarząd w składzie: Franciszek Osowiecki pre-
zes, Stanisław Gałązka z Zawad wiceprezes, A. Koziatek  skarbnik68.

Kasa funkcjonowała również w Myszyńcu69. Jej założycielem i pierwszym pre-
zesem był ks. Klemens Sawicki, którego popierała miejscowa inteligencja oraz grupa 
urzędników70. Pomieszczenie konieczne do funkcjonowania podmiotu udostępniane 
było nieodpłatnie. Operacje zawierane w Kasie odnotowywane były w Książecz-
ce Obrachunkowej, a potwierdzano je podpisami kasjera i księgowego lub członka 
Zarządu. Wpisowe do Kasy w 1927 r. wyniosło 3 zł, a udział członkowski 25 zł71. 
Podczas okupacji niemieckiej dokumentacja Kasy została spalona przez jednego  
z pracowników. Następnie Niemcy zmusili księgowego, aby odtworzył z pamięci listę 
dłużników. Przedwojenne długi przewalutowano po kursie 2,10 zł = 1 marka nie-
miecka. Ze względu na bojkot władz niemieckich odtwarzana lista dłużników okazała 
się oczywiście uszczuplona72. Kasy Stefczyka istniały również w Ostrołęce73, Lipni-
kach74, Olszewce75, Zalasie76, Czarni77, Dąbrówce78 oraz w Kadzidle79. 

Zestawienie liczbowe poszczególnych typów spółdzielni w porównaniu z innymi 
mazowieckimi powiatami przedstawia tab. 1. Jeśli chodzi zaś o liczbę członków tychże 
spółdzielni według stanu na dzień 31 grudnia 1934 r., to w powiecie ciechanowskim 
było 6914 członków, w powiecie makowskim – 5733, przasnyskim – 5670, w pułtuskim 
– 8460, w łomżyńskim – 15349 oraz w powiecie ostrołęckim – 6210 członków80.

67 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Kasa Stefczyka w Zawadach  (woj. białostockie, 
pow. Ostrołęka), sygn. 22625.
68 J. Gołota, Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym, Ostrołęka 2000, s. 185.
69 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Kasa Stefczyka w Myszyńcu (woj. warszawskie, pow. 
Ostrołęka), sygn.12228.
70 J. Gołota, Ostrołęka. Miasto i powiat…, s. 185.
71 http://kbsmyszyniec.pl/index.php/o-banku/historia-banku (dostęp 06.08.2017 r.).
72 A. Lewkowska, Wojenne losy banków spółdzielczych, https://wwww.bs.net.pl/z-innej
-beczki/na-weekend-wojenne-losy-bankow-spoldzielczych (dostęp 06.08.2017 r.).
73 AAN, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Kasa Stefczyka w Ostrołęce (woj. białostockie, 
pow. Ostrołęka), sygn.13290.
74 Idem, Kasa Stefczyka w Lipnikach (woj. białostockie, pow. Ostrołęka), sygn. 9260.
75 Idem, Kasa Stefczyka (Kasa Spółdzielcza) w Olszewce (Olszewka, woj. warszawskie, pow. 
Ostrołęka), sygn. 13072.
76 Idem, Kasa Stefczyka w Zalasie(Zalas, woj. białostockie, pow. Ostrołęka; branża: kredy-
towa), sygn. 22391.
77 Idem, Kasa Stefczyka (Kasa Spółdzielcza) w Czarni (Czarnia, woj. warszawskie, pow. 
Ostrołęka), sygn. 2973.
78 Idem, Kasa Stefczyka w Dąbrówce (woj. warszawskie, pow. Ostrołęka), sygn. 3436.
79 Idem, Kasa Stefczyka w Kadzidle (woj. białostockie, pow. Ostrołęka). [1913–1920, 1925–
1926, 1929, 1932, 1935, 1937-1938, 1946], sygn. 6464. Poprzednikiem Kasy Stefczyka w Ka-
dzidle była założona w 1913 r. spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa  „Towarzystwo 
Oszczędnościowo-Pożyczkowe”. Jej organizatorem był ks. Kazimierz Suchcicki. Spółdzielnia 
rozpoczęła swoją działalność 27 lipca 1913 r. Prezesem Zarządu był wspomniany ks. Ka-
zimierz Suchcicki i sprawował ją do 1918r.), funkcję sekretarza sprawował Józef Sobiech,               
a skarbnikiem był Franciszek Kosiński, Życiorys ks. gen. bryg. Kazimierza Suchcickiego, 
http://www.kadzidlo.pl/2016/sources/zyciorys_ks_suchcickiego.pdf (dostęp 06.08.2017 r.).
80 Statystyka ruchu spółdzielczego w Polsce 1934 i 1935, Statystyka Polski, seria C, Zeszyt 66, 
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Stopniowe odradzanie się ruchu spółdzielczego po okresie Wielkiego Kry-
zysu zostało zakłócone przez wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu 
przedwojenni spółdzielcy próbowali odtwarzać dawne kooperatywy, jednak nie 
znajdowały już one wsparcia rządzących. Ruch spółdzielczy w okresie Polski 
Ludowej traktowany był przez obywateli nawet jako odmiana kolektywizacji81. 
Tak ukształtowany system powodował niechęć obywateli do tej formy wspólnej 
działalności gospodarczej.

tabela 1. 
Liczba spółdzielni związkowych w wybranych powiatach województwa  
białostockiego i województwa warszawskiego w latach 1934-1936
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Maków 
Maz. 22 24 25 3 - 13 3 9 1 2 - 5 1 1

Przasnysz 16 16 18 4 - 9 3 6 1 - 4 - -

Pułtusk 40 36 35 10 - 21 8 12 1 1 - 3 - -

Łomża 54 47 49 14 1 24 9 15 - - - 10 - -

Ostrołęka 31 33 34 8 - 21 3 17 1 1 - 4 - -

razem 163 156 161 39 1 88 26 59 3 5 - 26 1 1

Źródło: Statystyka ruchu spółdzielczego w Polsce 1934 i 1935, Statystyka Polski, seria C, Zeszyt 
66, Warszawa 1938, s. 39–40.
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Streszczenie

Ruch spółdzielczy na obszarze Kurpiowszczyzny zaznaczył swój dynamiczny 
progres w okresie II Rzeczypospolitej. Prowadzone akcje informacyjne, szko-
lenia instruktorów ds. spółdzielczości, a także regulacja prawna wprowadzona 
ustawą z 1920 r. doprowadziły do zmiany świadomości mieszkańców subre-
gionu kurpiowskiego. Dosyć często brak elementarnych kwalifikacji związa-
nych z zakładaniem i prowadzeniem kooperatyw mieszał się z zaangażowaniem 
Kurpiów, którzy poprzez tworzenie spółdzielni próbowali wpłynąć na zmianę 
własnej sytuacji materialnej. Bardzo ważnym aspektem kurpiowskiego ruchu 
spółdzielczego był jego socjalny charakter. Kooperatywy, które generowały 
nadwyżki finansowe, dosyć często wspierały charytatywne instytucje i cele, 
działalność państwowej oświaty, a także działalność proobronną, która w latach 
30. nabierała szczególnej roli. 

Słowa kluczowe: spółdzielczość, ruch spółdzielczy, Kurpiowszczyzna, koope-
ratywa, spożywczość, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa.
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Społeczne budownictwo szkolne  
na terenie województwa warszawskiego  

1959–1972
/władza, społeczeństwo, prasa /

W artykule wskazane zostaną działania dotyczące społecznego budownictwa 
szkolnego, przede wszystkim wznoszenia szkół „Pomników Tysiąclecia Państwa 
Polskiego” – tysiąclatek. Na wybranych przykładach zostaną zarysowane  proble-
my, zjawiska i fakty  typowe dla całego kraju, regionalne odmienności w stosunku 
do zjawisk ogólnych oraz konkretne uzyski  inwestycyjne na opisywanym terenie. 

Cezura czasowa określona w tytule obejmuje funkcjonowanie dwóch funduszy: 
Społecznego Funduszu Budowy Szkół w latach 1959–1966 i Społecznego Funduszu 
Budowy Szkół i Internatów w latach 1966–1972. Zaakcentowany zostanie pierw-
szy okres ze względu na wyrazistość działań i dokładniejsze ich udokumentowanie  
w źródłach.  Drugi, ze względu na powtarzające się procesy, objęty został tylko pod-
stawowymi danymi statystycznymi. Z powodu profilu treściowego XXXI Zeszytu 
Naukowego OTN analizą objęto obszar województwa warszawskiego, z naciskiem na 
północno-wschodnie  Mazowsze, a konkretnie  na pięć powiatów północno-wschod-
niej części tej krainy historycznej, tj: makowski, ostrowski, ostrołęcki,  przasnyski  
i  wyszkowski. W pierwszym odniesieniu terytorialnym zostały ujęte przede wszyst-
kim  dane statystyczne oraz  procesy ogólnowojewódzkie, w zawężonym – szcze-
gółowa egzemplifikacja wskazująca na podobieństwa i różnice między zjawiskami 
powszechnymi a lokalnymi.  Analizy nie obejmują zatem miasta stołecznego War-
szawy stanowiącego  wtedy odrębny podmiot administracyjny. Analogiczne zjawiska  
w stolicy zostały zresztą już opisane1. Pominięte zostały też szkoły zbudowane za 
środki Społecznego Komitet Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy.

Podstawowe źródła znajdują się w Archiwum Akt Nowych w zespołach: 
Krajowy Komitet  SFBS oraz KK SFBSiI2, ponadto Ministerstwo Oświaty3  
i PZPR4. Ze  źródeł drukowanych wykorzystane zostały  dane statystyczne5  

1 J. Gołota, Warszawskie „Tysiąclatki” [w:]  J. Gołota, Między historią polityczną a historią 
społeczną,  Pułtusk, Olsztyn, Ostrołęka, Warszawa 2014, s.394–336.
2 AAN, Krajowy Komitet Społecznego Komitetu  Budowy Szkół /KK SFBS/  w Warszawie syg. 1170;  
Krajowy Komitet Społecznego Komitetu  Budowy Szkół  i Internatów /KK SFBSiI/,  sygn. 1171.
3 AAN, Ministerstwo Oświaty, sygn. 8413.
4 AAN, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Centralny w Warszawie, /PZPR, KC/ 
nr. zespołu 1354, cz. V. Biuro Polityczne,  cz. VII Sekretariat KC; Wydział Nauki i Oświaty,  
Społeczny Fundusz Budowy Szkół.
5 „Roczniki Statystyczne” 1958–1972; Statystyka Polski – Materiały Statystyczne Zeszyt 4 /126/. 
Statystyka Szkolnictwa. Szkolnictwo ogólnokształcące i opieka nad dzieckiem i młodzieżą 
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oraz  zestawienie. Dokumentowanie wybranych faktów  uzupełniają relacje pra-
sowe6. Podstawowe opracowanie – Architektura i budownictwo szkolne  PRL7  – 
zawiera wykaz tysiąclatek sporządzony  przez urzędników ministerstwa oświa-
ty na podstawie „Listy obiektów wzniesionych w akcji Tysiąc Szkół Pomników 
Tysiąclecia Państwa Polskiego”8.  Największą trudność sprawia nieprecyzyj-
ność danych liczbowych dotyczących efektów rzeczowych, tzn. oddanych izb 
szkolnych czy mieszkalnych. Rozbieżne dane  figurują w materiałach SFBS,  
ministerstwa oświaty. Nawet  w kolejnych rocznikach statystycznych występują 
różnice  dotyczące liczby oddanych izb szkolnych w odniesieniu do poprzed-
nich lat.  Dyferencje nie wypaczają jednak zasadniczego obrazu.

ogólnopolskie uwarunkowania budowy szkół ze środków społecznych
Niedostatek szkolnej bazy lokalowej to jeden z podstawowych problemów 

społeczno-gospodarczych powojennej  Polski. II Rzeczpospolita nie zlikwido-
wała zapóźnień zaborowych. Straty wojenne /1939–1945/ w szkolnych zaso-
bach lokalowych  zostały  oszacowane przez Komisję Specjalną przy Radzie 
Ministrów na 30–40%. W planie trzyletnim wybudowano lub odbudowano 9500 
izb, a w czasie realizacji planu 6-letniego oddano do użytku tylko 8283 izby lek-
cyjne9. W latach 1956–1960  wzniesiono 16 740 izb. Drugim uwarunkowaniem 
sytuacji lokalowej był wyż demograficzny: np. w 1957 r. na świat  przyszło  
782 300 dzieci,  w 1958  r.  755 500 dzieci, w 1965 r.  547 40010.  

I jeszcze dwa aspekty budownictwa szkolnego, których wpływ na decyzyj-
ność trudno precyzyjnie zdefiniować. Odchodzenie od haseł Października wi-
doczne stało się zwłaszcza w odniesieniu do Kościoła katolickiego. Ogłoszenie 
Wielkiej Nowenny przez prymasa Stefana Wyszyńskiego sprowokowało kontr-
akcję, której patronował głównie Władysław Gomułka. Idei milenium chrztu 
Polski przeciwstawiono hasło tysiąclecia państwa polskiego. Jednym z narzę-
dzi walki w tej konfrontacji zmierzano uczynić  zaangażowanie społeczeństwa  
w poprawę szkolnej bazy lokalowej. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, 
że od  uroczystości kościelnych miały odciągać m. in.  czyny społeczne i zbiórki 
zwieńczone nowymi izbami szkolnymi i mieszkaniami dla nauczycieli. Dru-
gi  aspekt, rzadko dostrzegany w historiografii: tysiąclatki budowano w czasie 
zimnej wojny, może w latach 60. wyciszonej, ale nie  eliminującej  z przestrze-
ni publicznej konfliktu zbrojnego. Dlatego część ówczesnych szkół to również 
potencjalne szpitale, stąd wiele z nich  „podschronowano”.

1964/65 i 1965/66, Warszawa czerwiec 1966.
6 „Trybuna Ludu”, „Trybuna Mazowiecka”, „Głos Nauczycielski”.
7 Architektura i budownictwo szkolne PRL. Kolegium Redakcyjne: Jerzy Dobek, Zygmunt 
Huszcza, Franciszek Krysiak, Jerzy Łoziński, Czesław Szymanek, Zdzisław Szymański, An-
drzej Uniejewski, Tadeusz Wysocki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,  Warszawa 1976.
8 Listy obiektów wzniesionych w akcji Tysiąc Szkół Pomników Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego, AAN, KKFBS , sygn.1170, t. 17, s. 8–66. 
9 S. Zdyb, Potrzeby szkolnictwa podstawowego, problemy budownictwa szkolnego, „Nowa 
Szkoła” 1960 , nr 6, s. 21; Stenogram z posiedzenia rozszerzonego Komitetu SFBS w dniu 
11 V 1960 r. AAN, KKSFBS, sygn. 1170, Posiedzenia KK SFBS i Komisji 1960, t. 19, k. 2.
10 Statystyka urodzeń i zgonów po II wojnie światowej, „Rocznik Demograficzny”, s. 28–29,  
Warszawa 2012.  /dla porównania: w 2014 r.  urodziło się 375 tys. dzieci/.



207Społeczne budownictwo szkolne na terenie województwa warszawskiego 1959–1972  

Idea społecznego budownictwa szkolnego wyszła ze środowisk nauczy-
cielskich11 i została wyraziście wyartykułowana podczas obrad drugiego Zjazdu 
Oświatowego ZNP w  dniach 2–5 maja 1957 r. w Warszawie12. Niebawem jej au-
torstwo arbitralnie przypisano Władysławowi Gomułce, który  24 września 1958r. 
hasłem: „1000 szkół na Tysiąclecie” skwitował swoje  przemówienie wygłoszone 
podczas zorganizowanej w KC krajowej narady partyjnego aktywu oświatowe-
go13. Dla realizacji idei  powołano Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia 
oraz jego Krajowy Komitet14, co stało się  29 listopada 1958 r. podczas plenarne-
go posiedzenia Ogólnopolskiego Komitetu FJN. 14 stycznia 1966 roku został on 
przekształcony w SFBSiI, z nowym hasłem „Naród swojej młodzieży”.15

Na czele Krajowego Komitetu obu mutacji stanął marszałek Sejmu Czesław 
Wycech16. Zasady funkcjonowania, cele działania, struktury centralne i terenowe  
Funduszu regulowała „Instrukcja Ogólnopolskiego Komitetu  Frontu Jedności Na-
rodu  i Krajowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół”17.  Głównym 
celem powołanych organizacji uczyniono przede wszystkim zbieranie pieniędzy  oraz  
mobilizowanie społeczeństwa do budowy nowych szkół i mieszkań dla nauczycieli.

Komitet Krajowy SFBS  uzurpował sobie prawo do wydawania niemalże 
arbitralnych poleceń w stosunku do ministerstw, urzędów centralnych; w kon-
sekwencji komitety wojewódzkie i powiatowe wydawały dyrektywy tereno-
wym organom władzy. Pracami inwestycyjnymi w terenie kierowały kuratoria 
okręgów szkolnych oraz inspektoraty oświaty, tam też znajdowała się obsługa 
finansowo-księgowa. Natomiast sprawy  organizacyjne, czy – powiedzmy – eg-
zekucyjne, w zakresie zbierania pieniędzy, prowadzili oddelegowani nauczy-
ciele, po jednym w każdym powiecie. Ponadto na ogół to na pedagogów spadł 

11 J. Korkozowicz, Pomnik nam nie wystarczy. „Nowa Kultura”  8. VI. 1958, nr 23, s. 7; W. Polkow-
ski, Pomniki nam nie wystarczą, „Głos Nauczycielski” nr 25, 22 II 1958, s. 1, 3.
12 A. Gładysz, Oświata, kultura, nauka w latach 1947–1959/ Wybrane problemy polityczne, 
Warszawa 1959, s.43; W. Suchodolski /red/, Osiągnięcia i problemy rozwoju oświaty i wy-
chowania w dwudziestoleciu Polski Ludowej. Zbiór studiów pod redakcją Bogdana Sucho-
dolskiego, Warszawa 1966, s. 210–214; Zjazd Oświatowy 2–5 maja 1957 r., Warszawa 1958. 
13 „Szkoła musi lepiej przygotować młodzież do życia i pracy, wychowywać w duchu socja-
lizmu”. Referat tow. Władysława Gomułki na naradzie partyjnego aktywu oświatowego, 
idem  „Nowa Szkoła” 1958, nr 10, s. 2–11. 
14 Wysiłkiem całego narodu zbudujemy tysiąc szkół na Tysiąclecie. Apel Ogólnopolskiego 
Komitetu Frontu Jedności Narodu, „Trybuna Ludu”, nr 334, 30 XI 1958, Wydanie A, s. 3, 
Potrzebny jest udział całego społeczeństwa, „Trybuna Mazowiecka”, nr 285, 1 XII 1958.
15 Apel Ogólnopolskiego Komitetu FJN „Naród Swojej Młodzieży”, „Trybuna Ludu”, nr 15, 
16. I. 1965, wyd. C, s. 1; „Głos Nauczycielski”,  nr  4, 23 I 1966; Stenogram z obrad ple-
narnych Komitetu Krajowego SFBS w dniu 13 I 1966, AAN, sygn. 1171, Posiedzenia KK  
i Komisji, t. 24. 
16 Protokół z pierwszego posiedzenia Krajowego Komitetu Społecznego Funduszu Budo-
wy Szkół Tysiąclecia, które odbyło się w dniu 29 listopada 1958 roku. /URM/, AAN, Kra-
jowy Komitet Funduszu Budowy Szkół, 1170, s. 44, t. 18, k. 1. W wielkiej ofensywnie oświa-
towej potrzebny jest udział całego społeczeństwa. Referat tow. Aleksandra Zawadzkiego na 
Plenum Ogólnopolskiego Komitetu FJN.
17 Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu i Krajowy Komitet Społecznego Fundu-
szu Budowy Szkół, „Instrukcja w sprawie społecznej akcji budowy 1000 szkół dla uczczenia 
Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Warszawa, grudzień 1958 roku /bez daty dziennej/.
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obowiązek organizowania imprez promocyjnych, niezliczonej ilości konkur-
sów czy pełnienia roli kwestora wędrującego od zagrody do zagrody wiejskiej  
w trzyosobowej grupie18.

Odpowiednie komitety powstały w każdym województwie, następnie w powia-
tach, miastach, dzielnicach etc. W województwie warszawskim Wojewódzki Komitet 
Koordynacyjny SFBS został powołany 18 grudnia 1958 roku podczas posiedzenia 
Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Na czele Warszawskiego Komi-
tetu Koordynacyjnego stanął Janusz Łopuski, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Narodowej; jednym z wiceprzewodniczących  WKK  został Kurator Okręgu 
Warszawskiego Ignacy Klimaszewski; ponadto do prezydium wszedł m.in.: Jakub 
Donigiewicz, prezes warszawskiego okręgu ZNP,  a sekretarzem został nauczyciel 
Stanisław Panek. Skład tego gremium uzupełnili przedstawiciel ZSL, kierownicy 
przedsiębiorstw budowlanych, urzędnicy WRN oraz Urszula Koziorowska, sekretarz 
redakcji „Trybuny Mazowieckiej”. Podczas plenum oszacowano potrzeby wojewódz-
kie w zakresie szkolnictwa podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego, spe-
cjalnego i opieki nad dzieckiem. Na  lata 1959–1965  zaplanowano wybudowanie 
125 szkół ze środków SFBS, oprócz  488 szkół ze środków państwowych. Na ten cel 
zamierzano zebrać  1 mld 800 mln zł w ciągu siedmiu lat, czyli 115 milionów zł rocz-
nie19. Plan zbiórkowy, co prawda ambitny, bo w całym kraju planowano zebrać ok.  
8 mld zł,  okazał się nierealny i nie został wykonany. Ale deklaracja świadczy o tym, 
z jakim rozmachem i nadziejami podchodzono do budowy szkół. 

Cele działania  komitetu mazowieckiego były  zbieżne z kierunkami prac 
odpowiedników w kraju, którym powierzono przede wszystkim  prowadzenie 
zbiórek pieniędzy, organizowanie prac społecznych, wytwarzanie materiałów 
budowlanych, społeczny nadzór w procesie inwestycyjnym. W województwie 
warszawskim powstały  33 komitety20 różnych szczebli, w tym w powiatach 
stanowiących podmiot niniejszych rozważań.  Tuż po powołaniu SFBS mazo-
wieckie zakłady pracy zgłosiły deklarację w sprawie budowy szkół21.

procesy inwestycyjne
Szkoły finansowane były więc z trzech źródeł: po pierwsze z budżetu państwa, 

około 65% nakładów w zależności od województwa. W tej grupie można umieścić 
też tzw. szkoły  ufundowane przez wojsko22, zakłady pracy (szczególnie na 

 Śląsku), inne podmioty gospodarcze. Na terenach atrakcyjnych turystycz-
nie, czyli poza opisywanym obszarem, wznoszono szkoły stanowiące obiekty 
kolonijne w czasie wakacji. 5% swoich nakładów miały też na szkoły przezna-
czać Dyrekcje Budowy Osiedli Robotniczych, czyli przedsiębiorstwa budow-
lane podlegające terenowym radom narodowym. Drugą formę inwestowania 

18 List Ministra do nauczycieli w sprawie udziału szkół i innych placówek oświatowo-wycho-
wawczych w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego, Dz. U. MO. nr 3, 10 III. 1960, poz. 30.  
19 Tysiąclecie tematem narady w WK FJN, „Trybuna Mazowiecka”, nr 301, 19 XII 1958,  s. 1, 2.
20 AAN, NIK, sygn. 1154, t. 29/416,  Kontrola działalności społecznego Komitetu Fundu-
szu Budowy Szkół, opracowanie zbiorcze, st. inspektor St. Skoroszewski, data rozpoczęcia 
1 III 1965, data zakończenia 30 IX 1965, sprawozdanie poufne.
21 Zakłady pracy i instytucje fundują szkoły dla mazowieckich dzieci, „Trybuna Mazowiec-
ka”, nr 287, 3 XII 1958.
22 Nowa Tysiąclatka dla mazowieckiej młodzieży, „Trybuna Mazowiecka”, nr 214, 8  IX 
1964.
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stanowiły szkoły społeczne, przede wszystkim tysiąclatki oficjalnie nazwane 
„Szkołami Pomnikami Tysiąclecia Państwa Polskiego” – około 30–35% . Obok 
tysiąclatek  społecznie wznoszono różnego rodzaju dobudówki, często pojedyn-
cze izby, czy zaplecze sanitarne. Ważnym elementem programu były mieszka-
nia dla nauczycieli, w oczekiwaniach związkowych – w liczbie równej izbom 
lekcyjnym. Natomiast za symbol nowoczesności należy uznać urządzanie pra-
cowni do nauczania fizyki, chemii, biologii i prac ręcznych.

Budowa tysiąclatek to powszechny ruch społeczno-gospodarczy, w który 
zaangażowały się władze państwowe,  partie polityczne, organizacje społeczne 
i zawodowe. Z tych ostatnich prym wiódł  Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
Ogromną rolę odgrywała prasa, na czoło wysunął się „Głos Nauczycielski”23, 
zwłaszcza w pierwszych dwóch latach. W każdym województwie rolę propagato-
ra przejmowały organy Komitetów Wojewódzkich PZPR. „Trybuna Mazowiecka, 
w porównaniu np. ze „Słowem Ludu” czy „Trybuną Robotniczą”, skromnie rela-
cjonowała SFBS: nie podawała np. – jak jej odpowiedniczki w innych wojewódz-
twach – bieżących wyników zbiórek, nie wymieniała liderów i „zalegających”, 
nie nawoływała do ofiarności. Często informacji dostarczali korespondenci tere-
nowi, ale z opisywanego w tym artykule terenu relacje nie wpływały.

Zbiórki na SFBS to też forma swoistego dodatkowego opodatkowania społe-
czeństwa, w założeniu dobrowolnego. Pracownicy w zakładach pracy, urzędach, in-
stytucjach państwowych mieli płacić 0,5% dochodów,  rolnicy  2% od sumy przycho-
dowości rocznej, członkowie związków twórczych oraz wykonujący wolne zawody 
0,5% rocznych dochodów, przedsiębiorstwa prywatne 5% od rocznego podatku, spół-
dzielczość 10% rocznej nadwyżki. Prognozowano również  dobrowolne,  dodatkowe 
wpłaty instytucji,  zakładów pracy. Poza zbiórkami pieniężnymi planowano społecz-
ny wkład robocizny i produkcję materiałów budowlanych, dochody z imprez, zbió-
rek przeprowadzanych przez młodzież szkolną, powszechnych zbiórek ulicznych. 
Wypełnianie „obowiązku patriotycznego”  spotykało się  z różnymi postawami, od 
autentycznych dobrowolnych składek – zwłaszcza w miejscowościach, w których 
wznoszono szkołę – do oficjalnego bojkotu, unikania wpłat, skarg do redakcji praso-
wych, najczęściej do „Przyjaciółki”. Szczególne trudności pojawiły się na wsi. Hoj-
nością opisywane w tym artykule powiaty nie zaimponowały: w woj. warszawskim  
w r. 1964 na 414 035 gospodarstw objętych świadczeniami w 27 powiatach „wy-
konało plan” w 100% jedynie 138 205 gospodarstw, tj. 33%. Najniższy wskaźnik 
realizacji planu, bo poniżej 15%, miały gospodarstwa w powiatach Ostrów Mazo-
wiecka, Maków Mazowiecki i Przasnysz /spoza terenu Piaseczno/24. 

23 Kilka przykładów: J. S/ Akcja jeszcze nie w pełni powszechna, „Głos Nauczycielski” nr 39, 25 
IV 1960; /w.m./ Budujemy szkoły Tysiąclecia, „Głos Nauczycielski” nr 21, 22 V 1960; W. Schayer, 
Powstaje Towarzystwo Budowy Szkół, Społeczeństwo uzupełni środki państwowe dla zrealizowania 
wielkiego planu budownictwa szkolnego, „Głos Nauczycielski” 16 II 1958, nr 7, s. 1,  Budujemy 
Szkoły Tysiąclecia,  „Głos Nauczycielski” nr 45, 8 XI 1959; Głos Nauczycielski nr 48, 29 XI 1959; 
„Głos Nauczycielski” nr 50, 13 XII 1959;” Głos Nauczycielski” nr 52, 27 XII 1959.
24 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 1154, k. 12; ale „Trybuna Mazowiecka” podała np., 
że rolnicy z powiatu ostrołęckiego wywiązali się w 1965 roku  w 107%, „Trybuna Mazo-
wiecka”, nr 20, 25  I 1966.
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efekty zbiórkowe i inwestycyjne
Osiągnięcia zbiórkowe SFBS w latach 1959–1965 w Polsce wyniosły 8 605 502 

zł, w tym z województwa warszawskiego 471 802 zł25, co dało 5 miejsce w kraju.  Na-
tomiast w latach 1966–1972 wyniki zbiórki na SFBSiI w Polsce wyniosły zł 13 727 
524 zł, w tym w województwie warszawskim 894 922 zł, drugie miejsce w kraju26.  
W zbiórkach dominowało województwo katowickie, na co wpływ miały dotacje wiel-
kich zakładów pracy: w pierwszym okresie zbiórkowym na konto katowickiego ko-
mitetu wpłynęło 1 489 809 zł, a w drugim – 2 170 460zł.

W omawianych powiatach wysokość zbiórek była podobna. W powie-
cie  ostrołęckim zebrano  11 799 tys. zł /137 zł na mieszkańca/, w ostrowskim  
11 383 tys. /152 zł na mieszkańca/, w wyszkowskim  6 995 tys. zł /145 zł na 
mieszkańca/, w makowskim  9203 tys. zł /179 zł na mieszkańca/,  w przasny-
skim 11 186 tys. zł /174 zł na mieszkańca/ , co dało I miejsce w województwie  
w roku 1965 27. Średnia wojewódzka wyniosła  197 zł na mieszkańca. Orga-
nizacją zbiórki na Mazowszu zajmowało się 26 tys. ludzi. Mazowieckie pod-
sumowanie akcji „Tysiąc szkól na Tysiąclecie” nastąpiło  na plenum WK FJN 
1 lutego 1966 roku28, na którym wszyscy mówcy, politycy, związkowcy, szef 
wojewódzkiego sztabu wojskowego, przewodniczący SFBS i SFOS dziękowali, 
wyrażając nadzieję, że będzie kontynuacja zbiórki w ramach SFBSiI pod ha-
słem „Naród swojej młodzieży”

tabela nr 1.
ogólne efekty rzeczowe uzyskane w województwie warszawskim na tle 
osiągnięć krajowych w latach 1959–1965

W tym:

Liczba Ogółem

Obiektów Izb 
dydakt.

Izb 
mieszk.

Izb w 
przedszk.

Miejsc w 
internatach

Stanowisk 
pracy w 

warsztatach

Nakłady
w tys. zł

Polska 1423 17.549 7258 840 3963 3138 8.155.365
Woj. 
warszawskie 109 1066 901 0 250 0 451.517

Źródło: Architektura i budownictwo szkolne PRL. Kolegium Redakcyjne: Jerzy Dobek, Zygmunt 
Huszcza, Franciszek Krysiak, Jerzy Łoziński, Czesław Szymanek, Zdzisław Szymański, Andrzej 
Uniejewski, Tadeusz Wysocki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  Warszawa 1976, s. 29–30 

25 W 1959 roku planowano zebrać 1,8 mld zł.
26 Architektura i budownictwo …, s. 28, 35, Sprawozdanie zawiera wielkość zbliżoną  
468,066zł.
27 Dorobek SFBS „Trybuna Mazowiecka”, nr 20, 25  I 1966;  nr 20, 25  I 1966; nr 26, 1  II 1966.
28 Mazowsze czynem wieńczy obchody Tysiąclecia, „Trybuna Mazowiecka”, nr 27, 2  II 1966.
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tabela nr 2.
efekty rzeczowe dotyczące izb szkolnych i mieszkalnych uzyskane w województwie 
warszawskim na tle osiągnięć krajowych w latach 1959–1965 z podziałem na typy 
szkół

W tym:

Szkoły podstawowe
Liczba Nakłady

w tys. złSzkół Pomieszczeń 
dydaktycznych Izb mieszkalnych 

Polska 1 288 15 186 6 532 6 524 726
woj. warszawskie 104 960 789 389 543
Licea ogólnokształcące
Polska 41 732 274 405.249
woj. warszawskie 1 18 12 7.741
Szkoły zawodowe
Polska 75 1473 382 1.077.243
woj. warszawskie 4 88 100 54.233

Źródło: Architektura i budownictwo szkolne PRL…, s. 29–30

W województwie warszawskim, podobnie jak w całym kraju,  dominowały 
szkoły podstawowe.  Szkoły średnie powstały w Sierpcu, technikum mecha-
niczne, w Ciechanowie  i Ostrowi Mazowieckiej  licea ekonomiczne, w  Łocho-
wie liceum ogólnokształcące,  w Dębem Technikum Gospodarki Wodnej29. 

W uzyskach inwestycyjnych w kraju dominowało województwo katowickie, 
następnie lubelskie i bydgoskie. Warszawskie znalazło się na czwartym miejscu. 
Do sukcesu dwóch pierwszych województw przyczynili się tamtejsi przewodniczą-
cy wojewódzkich komitetów koordynacyjnych: Jerzy Ziętek w Katowicach i Paweł 
Dąbek w Lublinie, zwłaszcza drugi z wymienionych potrafił pozyskać środki 
inwestycyjne przewyższające wojewódzkie efekty zbiórkowe. Województwo 
warszawskie nie miało wyrazistego i operatywnego  lidera. 

W czasie SFBS wznoszono głównie szkoły, natomiast podczas kontynuacji 
akcji poprzez SFBSiI – poza internatami – budowano placówki służby zdrowia, 
takie jak ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, obiekty kulturalne.

Ponadto poza tysiąclatkami w Polsce w wyniku pozainstytucjonalnych „sa-
morzutnych czynów społecznych” w latach 1956–1966 pozyskano 4441 izb szkol-
nych, w tym województwie warszawskim 269,  natomiast w latach 1966–1972 ogó-
łem w kraju 4602 izby szkone, w tym w województwie warszawskim 281. 

 
podobieństwa i specyfika północno-wschodniego Mazowsza 
Procesy związane z budownictwem szkolnym w zasadzie były podobne w całym 

kraju. Kierownictwo SFBS walczyło, by unikać szkół dwuizbowych, pozwalając na  
minimum czteroizbowe. Teoretycznie lokowanie tysiąclatek miało być uzależnione od 

29 W województwie warszawskim w ramach środków społecznych nie zbudowano szkół 
specjalnych (w kraju  3) oraz przedszkoli  (w kraju  7 takich obiektów), szkół muzycznych 
(w kraju 3), warsztatów szkolnych (w kraju 16 z 3088 stanowiskami pracy). W Polsce po-
wstało 21 internatów z miejscami dla 3963 wychowanków, w tym w województwie  war-
szawskim 1 internat dla 250 wychowanków.  
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wysokości zebranych składek. Pieniądze zbierano w powiatach, ale o inwestycjach de-
cydowali urzędnicy wojewódzcy. Nie było zasady wymuszającej wykorzystanie pienię-
dzy w miejscu zbierania. O ile powiat ostrowski znalazł się na piątym miejscu w woje-
wództwie w wysokości nakładów, to powiat wyszkowski na przedostatnim. Dominował 
Nowy Dwór Mazowiecki z nakładami 56 181 zł. Tysiąclatkę mógł „załatwić” aktywny 
miejscowy lider lub  sprawny urzędnik. Tysiąclatka nie zawsze była szczęśliwym darem 
dla lokalnej społeczności: wyższe składki, prace społeczne. Przedsiębiorcy też niechęt-
nie podejmowali się budowy tych placówek ze względu na nie zawsze użyteczne czy-
ny społeczne. Na otrzymane darmowe materiały budowlane nie mogli nakładać marży,  
a po placu budowy „plątał się” społeczny nadzór budowlany.

Toczył się spór o standardy, wyposażenie. Zwyciężył pogląd, że Pomniki mają być 
wzorcowe, z nowoczesnym wyposażeniem. Z przeprowadzonych inspekcji wynika, że 
standardy budowlane w szkołach, jak na ówczesną siermięgę, były wysokie, chociażby  
w porównaniu ze „ślepymi kuchniami” w  budownictwie mieszkaniowym. Np. w archiwum 
w szkole na Stacji  w Ostrołęce zachował się projekt szkoły z basenem! Pełne wprowadzanie  
takich urządzeń, jak centralne ogrzewanie, bieżąca woda, spłukiwane ubikacje, prysznice  
w szkołach wiejskich utrudniał po prostu brak infrastruktury kanalizacyjno-sanitarnej30.

tabela nr 3.
efekty rzeczowe budownictwa szkolnego w pięciu powiatach  
północno-wschodniego Mazowsza

Miejscowość powiat Izby 
szkol. pracownie Izby 

mieszk.
nakłady
w tys. zł

Data 
oddania 

do 
użytku*

Rzekuń Ostrołęcki 5 1 6 3728 30.08.1960
Wąsewo Ostrów Maz. 7 2 18 3370 28.08.1961
Budy Rządowe Przasnysz 4 1 8 1321 3.09.1961
Komorowo Ostrów Maz. 7 2 2 3732 31.09.1961
Szelków Maków Maz. 6 1 10 3763 22.07.1962
Zawady Przasnysz 5 1 7 3227 2.09.1962
Ostrołęka  Ostrołęka 11 2 2 5553 1.09.1962
Rybienko Leśne** Wyszków 11 2 0 5297 1.09.1963
Rzęgnowo Przasnysz 4 1 10 2451 1.09.1963
Gocły Ostrołęka 5 3 8 1302 2.09.1964
Trynosy Ostrów Maz. 6 2 12 2786 2.09.1964
Raki Maków Maz. 8 3 16 2643 2.09.1964
Wola Mystkowska Wyszków 6 3 12 2212 2.09.1964
Zębry Laskowice Wyszków 6 1 7 1378 2.09.1964
Osówiec Przasnysz 6 2 12 2462 2.09.1964
Kadzidło Ostrołęka 7 3 12 4146 1.09.1965
Żelazna Przasnysz 6 2 9 2678 1.09.1965
Młodzianowo Maków Maz. 4 1 5 2240 30.12.1965
Ostrów Maz. Ostrów Maz. 15 3 6 8923 30.12.1965

Źródło: Architektura i budownictwo szkolne … s. 271–350;  „Listy obiektów wzniesionych w akcji 
Tysiąc Szkół Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego”, AAN, KKFBS, sygn. 1170, t. 17, s. 8–66; 

30 Informacja dyrektora generalnego ministerstwa oświaty Wojciecha Pokory złożona podczas wspólnego 
posiedzenia sejmowych komisji budownictwa i gospodarki komunalnej oraz komisji oświaty i nauki, które 
odbyło się 3 czerwca 1959 roku, Biuletyn nr 45/301 biura sejmu, wydziału prasowego z 4 czerwca 1959 r., s. 5. 
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Sprawozdanie z działalności SFBS za lata 1958–1965, AAN, KKFSB, sygn. 1171. 
*wg. danych pochodzących ze źródeł Ministerstwa Oświaty. Różnice w datach uzależnione były 
od interpretacji: formalny odbiór, rozpoczęcie zajęć, rozliczenie budowy.
** „Piękna szkoła w Rybienku Leśnym”,  „Trybuna Mazowiecka”, nr 3, 5 I 1966.

W wyszczególnionych w artykule powiatach liczba izb szkolnych i pra-
cowni przedmiotowych jest porównywalna z innymi częściami Polski.

W zestawieniu z krajem wśród patronów szkół  nie dominowały osoby czy 
zdarzenia związane z ideologią komunistyczną: Gen Józef Bem /Rzekuń/, Sta-
nisław Staszic  /Wąsewo/, Bohaterowie Powstania Styczniowego /Raki/, Stani-
sław Dubois /Ostrów/. Pewien wyjątek mogą stanowić: Płk Bolesław Kowalski 
/Kadzidło/ a zwłaszcza Płk Michał Gniazdowicz /Żelazna/.  Kilka przykładów 
z kraju: Szkoła w Łądzyniu w pow. Mińsk Mazowiecki otrzymała imię Pole-
głych Bohaterów Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. W Czumsku 
Dużym /pow. Rypin/  Bojowników PPR; po śmierci wśród patronów dominował 
Aleksander Zawadzki.  

Opisywany teren pozytywnie wyłania się w protokołach NIK. Inspektorzy 
tej instytucji nie stwierdzili  nadużyć, podczas gdy np. w województwie lubel-
skim sprawy kierowano nawet do prokuratora. Podobnie rzecz miała się z wy-
konawstwem. W omawianych powiatach kontrola NIK nie stwierdziła  rażącego 
wadliwego wykonania, podczas gdy  wskazała liczne  przykłady brakoróbstwa 
na terenie kraju (przeciekające dachy, pękające ściany, zalane piwnice!). 

Oddanie do użytku tysiąclatki to wielkie wydarzenie z udziałem najwyż-
szych władz. Za przykład niech posłuży Kadzidło. W piękny słoneczny dzień 
w uroczystości  uczestniczyli: przewodniczący Prezydium WRN Józef Piń-
kowski, kurator Marian Migdalski, prezes Warszawskiego Okręgu ZNP Sta-
nisław Jeziorski, I sekretarz KP PZPR Stanisław Laskowski, przewodniczą-
cy PRN Ryszard Kitliński. Miłą niespodziankę zgotował Społeczny Komitet 
do Walki z Gruźlicą, którego wiceprzewodniczący Andrzej Krauze ofiarował 
wszystkim pierwszoklasistom komplety przyborów do mycia zębów31. To typo-
wy scenariusz uroczystości inaugurującej naukę w nowym budynki. Barwne 
opisy zachowały się w kronikach szkolnych np.: W dniu 1-go września 1962 
roku mieszkańcy osiedla Ostrołęka Stacja doczekali się dawno oczekiwanego 
dnia. W obecności…/m.in. minister komunikacji, kurator oświaty, dyrektor 
generalny Ministerstwa oświaty, powiatowe władze partyjne... – J.G,/… na 
zakończenie odbyła się część artystyczna… i zwiedzanie szkoły… 7 izb lek-
cyjnych, sale ćwiczeń, sala gimnastyczna, pokój harcerski, lekarski, urządze-
nia sanitarne… nowy obiekt bardzo przypadł do gustu nie tylko dzieciom ale  
i starszemu społeczeństwu, które z podziwem oglądało sale32. 

Uwagi końcowe
Krytyczne spojrzenie na PRL (w tym centralnie sterowaną gospodarkę), 

brak suwerenności, system polityczny zdeterminowały ocenę wielkiego szkol-
nego wysiłku inwestycyjnego lat 60.33PZPR przegrała walkę o rząd dusz w poli-

31 Nowy rok szkolny, „Trybuna Mazowiecka”, nr 209, 2 IX 1966, Nowa Tysiąclatka w Kadzi-
dle, „Trybuna Mazowiecka”, nr 21, 3  IX 1966.
32 Kronika Szkoły Podstawowej Ostrołęka Stacja.
33 Bez większego rozgłosu, ale z kontrowersyjnymi ocenami przyjęto pięćdziesięciolecie 
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tyce, nie przezwyciężyła Kościoła34, przegrała bój o ustrój, o model gospodarki, 
ale szkoły pozostały. Część z nich, zwłaszcza w małych miejscowościach, zo-
stała zlikwidowana (np. Młodzianowo pow. Maków Maz.), czy zmieniono ich 
użytkowanie.  Większość szkół funkcjonuje do dziś (w miastach i większych 
miejscowościach wszystkie) i po przejęciu ich przez samorząd terytorialny,  po 
przeprowadzeniu remontów i termomodernizacji (często z funduszy europej-
skich) służy młodzieży do dziś.

W warunkach wyżu demograficznego, zniszczeń wojennych, braku środków 
transportu osobowego tysiąclatki były sposobem na polepszenie warunków edu-
kacji, zwłaszcza w małych miejscowościach. W latach 60. środowisko oświatowe 
odniosło  sukces w dziedzinie budownictwa szkolnego, niekiedy za cenę  koniunk-
turalnych słów dziękczynnych pod adresem PZPR i „Wiesława”. Inwestycyjny 
sukces  widoczny jest zwłaszcza w kontekście „wielkich budowli socjalizmu”: 
chociażby Turoszowa, Płocka,  zakładów azotowych w Puławach czy ostrołęckiej 
celulozy. W ciągu dwóch lat oddawano więcej izb niż w całym planie sześciolet-
nim!  Oczywiście można wskazać na instrumentalne traktowanie tysiąclatek przez 
ówczesne władze próbujące uderzyć  „tysiąclatką w Milenium”. Np. w 1964 roku 
obchody „Tysiąclecia” zastąpiono „Dwudziestoleciem Polski Ludowej”. Można 
krytykować typizację, zdarzające się przykłady brakoróbstwa, wymuszanie skła-
dek, czasami bezsensowne czyny społeczne, marnotrawstwo materiałów budow-
lanych. Równolegle do procesu inwestycyjnego prowadzono  ideologizację szkol-
nictwa, czego najwyraźniejszym przykładem jest chociażby ustawa z  15 lipca 
1961 roku  „O rozwoju systemu oświaty i wychowania”35 wyprowadzająca religię 
ze szkół i  upolityczniająca cele kształcenia, upowszechniająca proces „dekrucyfi-
kacji”. Może właśnie dlatego na tym głęboko religijnie terenie  efekty zbiórkowe 
na wsi były wyraźnie niskie, co dostrzegła kontrola NIK-u. Tysiąclatki w tamtych 
czasach otwierały drzwi nowoczesności, wyższym standardom. Przy tysiąclatkach 
powstawały pracownie przedmiotowe, świetlice, sale gimnastyczne. Na zakoń-
czenie – skala zjawiska. Na  35 939 izb szkolnych oddanych do użytku w Polsce  
w latach 1959–1965 11 410 zbudowano w tysiąclatkach36, ponadto udostępniono 
6935 izb mieszkalnych37. Czyli średnio co trzecia lub czwarta szkoła w powiecie 

oddania pierwszej tysiąclatki w Czeladzi, J. Podgórska, Przepraszamy za usterki, „Polityka” 
nr 36, 8.09.2001, s. 92–97; /PS/Milenijne szkoły, „Głos Nauczycielski”  nr 37, 1. IX. 2009.
34 Co prawda w 1966 roku Gomułka triumfował:  „Obchodzimy 1000 lecie państwa pol-
skiego wielkim dorobkiem władzy ludowej… darem w postaci zbudowania ponad 1000 
szkół. Do tej akcji kościół się nie przyłączył – zajmował całkowicie bierne stanowisko. 
Gdyby czuł patriotyczny obowiązek, gdyby był związany z ustrojem, to by ten czyn poparł, 
kościół jednak tego nie uczynił” Przemówienie W. Gomułki wygłoszone na plenum OP 
FJN 14 stycznia 1966 r., „Trybuna Ludu”, nr 15, 16 I 1965, wyd. C, s. 3; Z obrad Sesji OK 
FJN, „Głos Nauczycielski”  nr  4, 23 I 1966.
35 Ustawa  z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania, Dz. Ustaw 
1961, nr 32, poz. 160; Sejm debatuje. Reforma szkolnictwa – tematem debaty generalnej, 
„Trybuna Ludu” nr 193, 16 VII 1961, s. 1, 3; Sejm uchwalił reformę szkolnictwa. Zamknięcie 
wiosennej sesji parlamentu, „Trybuna Ludu” nr 194, 17 VII 1961, s. 1.
36 „Rocznik Statystyczny” 1966, s. 218.
37 Prezydium Krajowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół, Sprawozdanie z 
działalności Społecznego Funduszu Budowy Szkół w latach 1958–1965, Warszawa,  gru-
dzień 1965.
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została wzniesiona ze środków społecznych. W wyniku akcji społecznej  w Polsce 
w latach 1959–1972 zbudowano  1423 budynki dla jednostek oświatowych38. 

To jeden z najtrwalszych skutków popaździernikowej odwilży. Budowa 
szkół na północno-wschodnim Mazowszu była wyjątkowo konieczna ze wzglę-
du na skrajne braki w bazie lokalowej39. W przeszłości, mimo peryferyjności, 
dzięki staraniom chociażby Adama Chętnika  na tym terenie już na przełomie 
XIX i XX wieku rozbudzano poczucie polskości i walczono o szkołę polską40.

Załącznik.
efekty rzeczowe  w powiatach województwa warszawskiego 1959–1972

Lp Powiat Liczba 
szkół

Izby 
lekcyjne

Sale 
specjalne

Izby 
mieszkalne

Nakład 
suma

1. Ostrołęka 4 23 9 28 14 729
2. Ostrów 

Mazowiecki 5 41 10 45 20 189

3. Maków 
Mazowiecki 4 22 7 40 11 305

4. Przasnysz 5 25 7 46 12 139
5. Wyszków 2 17 5 12 7 509
6. Pruszków 4 34 8 24 20 496
8. Nowy Dwór 

Mazowiecki 7 58 36 114 56 181

9. Sokołów Podlaski 4 24 6 27 12 004
10. Mińsk 

Mazowiecki 6 37 11 62 16 695

11. Żuromin 3 15 2 26 8 350
12. Wołomin 3 37 7 17 19 526
13. Gostynin 4 30 2 34 12 974
14. Płock 6 43 11 42 19 686
15. Węgrów 5 34 6 47 16 347
15. Siedlce 5 42 6 53 24 689
16. Łosice 3 27 6 32 12 401

38 Ta wielkość pochodzi z opracowania Ministerstwa Oświaty: Architektura i budownictwo(…)  
W literaturze podawane są różne  dane. J. Rozłuski w opracowaniu statystycznym Rozwój oświaty 
na wsi w latach 1945–1973, Warszawa 1974, ustalił liczbę oddanych tysiąclatek  w latach 1959–1965 
w wysokości 1 197. W oficjalnym sprawozdaniu KK SFBS podano, że od 1959 roku do końca akcji 
oddano 1394 szkoły. Te różnice mają odzwierciedlenie w  literaturze, podawane są różne wielkości.  
Wynikają one  po prostu z nazewnictwa, na dobrą sprawę tysiąclatki powstawały tylko z  SFBS (szko-
ły otrzymywały stosowne certyfikaty). Szkoły wznoszone w latach 1966–1972 nie otrzymywały ofi-
cjalnego statusu Pomnika Tysiąclecia, chociaż potocznie, a czasami w prasie, bywały tak nazywane.  
Ostatecznie nazewnictwo jest wtórne, ważne jest to, że budynki ze środków społecznych powstały. 
39 H. Maćkowiak,  Szkolnictwo na Kurpiach 1905–1939, Łomża, Ostrołęka 1990
40 J. Gołota, J. Kijowski, Adam Chętnik – Zapiski biograficzne [w:] Adam Chętnik „Z nad-
narwiańskich borów”, oprac. J. Chętnik, Ostrołęka 2015, s. 11–21.
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17. Płońsk 6 33 7 49 12 523
18. Mława 4 22 6 32 9 632
19. Pułtusk 3 18 4 29 9 052
20. Sierpc 3 33 3 24 12 771
21. Piaseczno 2 18 5 2 9 196
22. Otwock 4 39 10 20 22 507
23. Grodzisk 

Mazowiecki 3 25 9 14 14 790

24. Ciechanów 4 46 7 21 24 611
25. Sochaczew 2 22 3 7 12 370
26. Grójec 3 25 10 25 12 708
27. Ryki 1 15 3 8 7 114
28. Garwolin 3 17 4 25 9 990
29. Żyrardów 1 15 4 2 8 115

Źródło: Architektura i budownictwo szkolne..., s. 271–350.
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Streszczenie

W jednej z odsłon październikowej odwilży pojawiła się niewystarczalność 
szkolnej bazy lokalowej. Niedostatek izb szkolnych pogłębił wyż demograficz-
ny, którego apogeum przypadło na schyłek lat 50. Na lata 60. przypada apogeum 
inwestycyjne w budownictwie szkolnym. 60–65% nakładów (w zależności od 
województwa) pochodziło z budżetu państwa, pozostałe nakłady uzupełniły pie-
niądze zebrane w wielkich akcjach społecznych przez powołany w 1958 roku  
Społeczny Fundusz Budowy Szkół, przemianowany w 1966 roku na Społeczny 
Fundusz Budowy Szkół i Internatów. W wyniku akcji społecznej zbudowano  
w Polsce w latach 1959–1972  1423 budynki dla jednostek oświatowych. 

Słowa kluczowe: szkoła, tysiąclatka, inwestycja, budownictwo, PRL.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dynamika zmian gospodarstw ekologicznych  
w powiecie ostrołęckim i przasnyskim

wprowadzenie
Rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki narodowej. Rozwój w dziedzi-

nie chemii nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i nieracjonalne ich 
stosowanie doprowadziły do tego, że środowisko staje się coraz bardziej zanie-
czyszczone. Konsumenci wraz ze wzrostem swojej świadomości ekologicznej 
poszukują produktów mniej zanieczyszczonych, „zdrowszych”. Odpowiedzią 
na zapotrzebowanie rynku jest rolnictwo ekologiczne. 

Według Runowskiego1 w zależności od przyjmowanego zakresu termin rol-
nictwo ekologiczne dotyczy bądź to rolnictwa o ściśle określonej technologii pro-
dukcji rolniczej, bądź też wykracza poza tak wąskie ujęcie i obejmuje dodatkowo 
inne zagadnienia: społeczne, ekonomiczne, energetyczne, jakościowo-żywnościo-
we czy wreszcie szeroko rozumiane relacje między rolnictwem a środowiskiem.

Sołtysiak twierdzi, że rolnictwo ekologiczne można określić jako system go-
spodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez 
stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie, zapewnia 
trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną 
produktów. Jest to system zrównoważony ekologicznie i ekonomicznie, w dużym 
stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych, nieobciążający środowiska, który 
umożliwia rozwój wsi i rolnictwa jako bezcennych, ponadczasowych wartości sa-
mych w sobie.2

IFOAM (Internatinal Federation of Organic Agriculture Movements), czyli 
Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego tak definiuje rolnictwo 
ekologiczne: rolnictwo ekologiczne jest zbiorem różnych szczegółowych kon-
cepcji gospodarowania rolniczego, zgodnych z wymogami gleby, roślin i zwie-
rząt, a jego nadrzędnym celem jest produkcja żywności wysokiej jakości, przy 
równoczesnym zachowaniu w jak największym stopniu równowagi biologicznej 
w środowisku przyrodniczym.3

Często spotyka się zarzuty, że rolnictwo ekologiczne jest cofaniem się w roz-
woju cywilizacyjnym, lecz jak stwierdza Gaziński: wizja przyszłości rolnictwa 
uwzględniać musi trzy elementy składowe: człowieka, co oznacza coś więcej niż tyl-

1 H. Runowski, 1996, Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa,  s.  23.
2 U. Sołtysiak, Rolnictwo ekologiczne – historyczny przegląd metod, [w:] Rolnictwo ekologiczne od 
teorii do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa, 1993,  s.  24.
3 H. Runowski, Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa, 1996, s.  23



220 Norbert Dąbkowski, Marek Chalecki

ko nakłady niezbędnej w rolnictwie pracy ludzkiej, środowisko, które musi pozostać 
nieskażone dla przyszłych pokoleń, i samą żywność, która powinna zaspokoić po-
trzeby mieszkańców Ziemi.(...) Rolnictwu światowemu potrzeba nowych rozwiązań, 
swoistej „trzeciej drogi”, odmiennej od tego, co istnieje obecnie zarówno w krajach 
biednych, jak i bogatych. W znalezieniu tej drogi znaczenie podstawowe mogą mieć 
treści i idee, których nośnikiem jest rolnictwo ekologiczne4. Bechmann zauważa, że 
jest ono pod względem biologicznym najbardziej inteligentną formą rolnictwa, jaką 
znamy5. W dzisiejszym świecie obserwujemy w rolnictwie istotne zmiany, jeśli 
chodzi o sposób gospodarowania. Rolnictwo ekologiczne zostało uznane w Europie 
Zachodniej za jedno z potencjalnych rozwiązań, zwłaszcza w świetle zniszczenia 
środowiska naturalnego powodowanego naszą współczesną gospodarką.6

Termin „rolnictwo ekologiczne” został uznany w prawodawstwie Unii Euro-
pejskiej (EEC 2092/91)7 za synonim znacznie starszych terminów „rolnictwo or-
ganiczne” i „rolnictwo biologiczne”, terminów wywodzących się z historycznych 
nazw metod produkcji rolniczej, które były opracowane niezależnie w różnych kra-
jach, ale przyczyniły się do wyprowadzenia z nich zasad rolnictwa ekologicznego.

Podział metod „alternatywnych” według nazwisk autorów czy propono-
wanych przez nich nazw ma dzisiaj znaczenie historyczne. W poszczególnych 
nurtach wypracowano bowiem, niezależnie, zbliżone zasady gospodarowania 
rolniczego, które obecnie uogólnia się jako ekologiczne8.

Cel, zakres i metoda badań
Temat rolnictwa ekologicznego był już przedmiotem zainteresowań wie-

lu badaczy. Rozpatrywano je tak w ujęciu krajowymi9,10, jak i regionalnym11. 
Możliwości jego rozwoju analizowano najczęściej na płaszczyznach ekono-
micznej, społecznej i  rolniczej.12

Celem pracy była analiza rozwoju rolnictwa ekologicznego w powie-
cie ostrołęckim (wraz z Ostrołęką) i przasnyskim, czyli położonych w woje-

4 B. Gaziński, Kulturowy wymiar rolnictwa ekologicznego, [w:] Rolnictwo ekologiczne od teorii 
do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa, 1993, s.  82.
5 cytat za E. Kośmickim, Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce, [w:] Rolnictwo ekologiczne 
od teorii do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa, 1993, s.  42.
6 Jelmer Buys, Jan Diek van Mansfelt, Słowo wstępne, [w:] Rolnictwo ekologiczne od teorii 
do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa, 1993, s. 9.
7 Rozporządzenie nr 2092/91 z 24 czerwca 1991 r. Wspólnoty Europejskiej.
8 U. Sołtysiak, Rolnictwo ekologiczne – historyczny przegląd metod, [w:] Rolnictwo ekolo-
giczne od teorii do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa, 
1993, s.  34.
9 D. Komorowska, Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Ekonomia i or-
ganizacja produkcji żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika  
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008, nr 69, s.  125–134.
10 K. Jończyk, J. Kuś, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, Journal of Research and 
Application in Agriculture Engineering, Vol 54, 2009.
11 A. Kuczuk, Rolnictwo ekologiczne w województwie opolskim – stan obecny, wybrane za-
gadnienia produkcyjne, możliwości warunkujące rozwój,  Journal of Research and Applica-
tions in Agricultural Engineering, Vol. 55, nr 3, 210–218, 2010.
12 T. Nowogrodzka, S. Szarek, Wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w Polsce,  Za-
gadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 3, s. 62–72, 2012.
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wództwie mazowieckim terenów Kurpi Zielonych. Dokonano jej tak w ujęciu 
ilościowym, jak i przestrzennym. Efektem pracy było ukazanie trendu zmian 
ilościowych wśród certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, gospodarstw 
będących w fazie przestawiania się na ekologiczną produkcję płodów rolnych 
oraz przetwórni ekologicznych. Dodatkowo przedstawiono zróżnicowanie prze-
strzenne gmin w badanych powiatach ze względu na występowanie w nich go-
spodarstw ekologicznych.

Zakres tematyczny obejmuje idee rolnictwa ekologicznego, tło europej-
skie, jego rozwój w Polsce oraz dynamikę zmian gospodarstw ekologicznych 
w badanym regionie. Metoda badań polegała na analizie porównawczej danych 
statystycznych gospodarstw ekologicznych powiatów ostrołęckiego i przasny-
skiego na tle województwa mazowieckiego oraz całego kraju. Dane statystycz-
ne pozyskano z Banku Danych Lokalnych GUS w dziedzinie Rolnictwo, Le-
śnictwo i Łowiectwo, grupie Gospodarstwa Rolne, a bazę adresową za rok 2016 
oraz dane archiwalne za lata 2009–2015 dotyczące gospodarstw ekologicznych 
w województwie mazowieckim uzyskano w Inspekcji Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno-Spożywczych.

Rolnictwo ekologiczne w krajach europejskich – tło
Na początku lat 80. XX w. Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Organiczne-

go IFOAM wypracowała tzw. „Założenia rolnictwa ekologicznego”. Na ich kanwie 
opracowano pierwsze przepisy urzędowe WE w zakresie rolnictwa ekologicznego. 
Jednym z pierwszych było Rozporządzenie Rady Ministerialnej Wspólnoty Euro-
pejskiej Nr 2092/91 z dn. 24 czerwca 1991 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego 
oraz oznakowania jego produktów i środków spożywczych. W 1999 r. zostało uzu-
pełnione o rozporządzenie 1804/99 z 19 lipca 1999 r. regulujące, oprócz produkcji 
roślinnej, także produkcję zwierzęcą. Obecnie obowiązujące jest Rozporządzenie 
Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicz-
nej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 
2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r., ze zm.),  Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicz-
nej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicz-
nej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008 r., poz. 1, ze zm.) oraz 
dwa rozporządzenia wykonawcze.

W dokumencie Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 
2015–201613 stwierdzono, że według danych Eurostatu Polska zajmowała szó-
ste miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekologicznych producen-
tów rolnych (22 277 podmiotów) oraz piąte miejsce pod względem powierzchni 
ekologicznych użytków rolnych (580 731 ha).

Gospodarstwa ekologiczne w polsce
Pierwsze  tzw. gospodarstwo alternatywne powstało w Wielkopolsce w la-

tach 30. XX w. i działało do wybuchu II wojny światowej.
Po wojnie w latach 60. XX w. w Nakle nad Notecią założono małe gospo-

darstwo biodynamiczne. Pierwsze publikacje dotyczące ekologicznego sposobu 
gospodarowania zaczęły się pojawiać dopiero w latach 80. XX w. W Polsce 

13 http://www.ijhar-s. gov.pl/index.php/raporty-o-ekologii.html 25.10.2017 r.
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zaczęły powstawać organizacje i ruchy proekologiczne. W połowie lat 80. coraz 
bardziej propagowano  rolnictwo ekologiczne. Odbywały się kursy i wykłady 
dotyczące rolnictwa biodynamicznego, pojawiły się pozycje literaturowe na te-
mat biodynamicznych upraw działkowych i ogrodowych. 

Gospodarstwo, aby stać się ekologicznym, musi poddać się kontroli i uzy-
skać atest. Najpierw należy gospodarstwo przygotować, czyli przestawić. Okres 
przestawiania trwa dwa lata i dopiero po upływie tego czasu – w gospodarstwie 
lub przetwórni – przeprowadzana jest kontrola, a w przypadku uzyskania pozy-
tywnego wyniku przyznawany jest atest.

W roku 2016 w Polsce certyfikacją i atestacją zajmowało się 11 podmio-
tów. Nadzór nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną sprawuje 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a certyfikaty wy-
daje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od dnia 16 marca 2001 r. Polska posiada akt prawny  Ustawę o rolnictwie 
ekologicznym. Obecnie obowiązującą podstawą prawną jest Ustawa z dnia 25 
czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym Dz. U. 2009 nr 116 poz. 975 z tek-
stem jednolitym zamieszczonym w Dz. U. 2017 poz. 1054.

W 2016 r. powierzchnia użytków rolnych, na których prowadzona była 
produkcja ekologiczna, wynosiła około 3,7%. Rozwój rolnictwa ekologicznego 
w Polsce w znacznym stopniu jest związany ze wsparciem finansowym uzy-
skiwanym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pochodzących  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz współfinansowanego z budżetu krajowego. W latach 2015–2016 płatno-
ści dla rolnictwa ekologicznego były realizowane w ramach PROW 2007–2013 
oraz PROW 2014–2020.

wykres 1.
Liczba gospodarstw ekologicznych w polsce w latach 2006–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Bank Danych Lokalnych
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Jak wynika z danych statystycznych, w Polsce od roku 2006 stale rosła 
liczba gospodarstw ekologicznych. W roku 2014 odnotowano największą ich 
liczbę (21 020), w roku kolejnym zanotowano pierwszy spadek liczby gospo-
darstw ekologicznych. Najwięcej gospodarstw ekologicznych w trakcie przesta-
wiania było w 2011 r., a najmniej w roku 2015.

Mazowieckie gospodarstwa ekologiczne
Województwo mazowieckie jest obecnie czwarte pod względem liczby pro-

ducentów prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego (2606), 
co stanowi 11,1%  ogólnej liczby producentów ekologicznych w Polsce. Należy 
tutaj nadmienić, że liczba producentów nie jest tożsama z liczbą gospodarstw eko-
logicznych. Do producentów zalicza się także podmioty prowadzące działalność 
w zakresie przygotowania, wprowadzania na rynek produktów ekologicznych 
importowanych z państw trzecich, wprowadzania na rynek produktów ekologicz-
nych (z wyłączeniem importowanych z państw trzecich), dostawy kwalifikowa-
nego materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, pszcze-
larstwa, zbioru ze stanu naturalnego, akwakultury i/lub wodorostów morskich.

wykres 2.
Liczba gospodarstw ekologicznych w województwie mazowieckim w latach 
2006–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Bank Danych Lokalnych i udostępnionych da-
nych o producentach ekologicznych przez IJHARS

W województwie mazowieckim dała się zaobserwować taka sama tendencja, 
jaka charakteryzowała rozwój gospodarstw ekologicznych w całej Polsce. W roku 
2014 w województwie mazowieckim odnotowano największą liczbę gospodarstw 
ekologicznych (2024), a spadek nastąpił w latach 2015–2016. Gospodarstw  
w trakcie przestawiania najwięcej było w roku 2016, najmniej w roku 2015.
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Gospodarstwa ekologiczne w powiecie ostrołęckim i przasnyskim
Powiat ostrołęcki (z wyłączeniem miasta Ostrołęki) to pierwszy pod wzglę-

dem wielkości powierzchni (2097 km2) z powiatów województwa mazowiec-
kiego i siódmy w Polsce. Jest to powiat o stosunkowo małym stopniu urbaniza-
cji (3,61%). Powiat przasnyski zajmuje 82 miejsce pod wyglądem powierzchni 
(1219 km2) wśród powiatów Polski, natomiast jeśli chodzi o województwo 
mazowieckie, to jest ono na dziewiątym miejscu. Stopień urbanizacji powiatu 
przasnyskiego to 37,35%14. Na terenie powiatów znajduje się częściowo Pusz-
cza Zielona (Kurpiowska) z trzema rezerwatami przyrody.

tabela 1.
Lokalizacja gospodarstw ekologicznych w gminach powiatu ostrołęckiego  
i przasnyskiego w 2016 r.

Gmina Liczba gospodarstw 
ekologicznych

Liczba gospodarstw 
w trakcie przestawiania

Powiat ostrołęcki wraz z Ostrołęką
Baranowo 5 1
Czarnia 4 5
Czerwin 4 3
Goworowo 24 5
Kadzidło 15 1
Lelis 9 1
Łyse 10 8
Myszyniec 6 5
Olszewo-Borki 23 3
Rzekuń 4 2
Troszyn 3 5
Ostrołęka 7 0
Powiat przasnyski
Chorzele 46 10
Czernice Borowe 5 6
Jednorożec 12 10
Krasne 0 2
Krzynowłoga Mała 1 4
Przasnysz 11 23

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych o producentach ekologicz-
nych przez IJHARS

Analizując rozkład przestrzenny gospodarstw ekologicznych w powiecie prza-
snyskim, należy stwierdzić, że zdecydowanie najbardziej rozwijają się one w gminie 
Chorzele, w której zarejestrowano w 2016 r. 56 takich gospodarstw (5 w miejscowo-
ści Opaleniec), w Przasnyszu 34 gospodarstwa oraz w Jednorożcu 22 gospodarstwa. 
Gospodarstwa ekologiczne w powiecie ostrołęckim najbardziej rozwijają się w gminie 
Goworowo (29 gospodarstw), Olszewo-Borki (26), Łyse (18) i Kadzidło (16). Dodatko-
wo należy zaznaczyć, że można dostrzec obszary zagęszczenia tego typu gospodarstw 
w miejscowościach: Mostowo (6), Rżaniec (5), Olszewka (5), Opaleniec (5), Łyse (5), 
Ludwinowo (4), Durlasy (4), Kadzidło (4). Może świadczyć to zarówno o korzystnych 
uwarunkowaniach rolniczych, jak i wpływach społecznych środowiska rolników. 

14 http://www.polskawliczbach.pl/Powiaty 25.10.2017 r.
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wykres 3.
Liczba gospodarstw ekologicznych w powiecie ostrołęckim i mieście  
ostrołęka w latach 2009–2016

* Dla roku 2013 nie udało się pozyskać prawidłowych danych z IJHARS15

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o producentach ekologicznych udostępnio-
nych przez IJHARS

W powiecie ostrołęckim do roku 2014 przybywało gospodarstw ekologicznych, w roku 
2014 liczba gospodarstw ekologicznych wyniosła 154, najwięcej w badanym okresie. W roku 
2015 ubyło 19 gospodarstw, lecz w roku 2016 znowu zaczęło ich przybywać. W Ostrołęce 
zarejestrowanych było 7 gospodarstw ekologicznych, lecz jest to zapewne jedynie adres reje-
strowy podmiotu deklarującego produkcje ekologiczną a nie faktyczne miejsca produkcji.

wykres 4.
Liczba gospodarstw ekologicznych w powiecie przasnyskim w latach  
2009–2016

* Dla roku 2013 nie udało się pozyskać prawidłowych danych z IJHARS
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o producentach ekologicznych udostępnionych przez IJHARS

15 Dane z 2013 r. uzyskane dla województwa mazowieckiego były niekompletne i nie pozwalały na pra-
widłowe wyłonienie gospodarstw w omawianych powiatach. Mimo to postanowiono dany rok włą-
czyć do analizy tendencji rozwoju gospodarstw ekologicznych w powiecie ostrołęckim i przasnyskim.
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Można zauważyć, że w powiecie przasnyskim liczba gospodarstw stale ro-
śnie, aby w roku 2016 osiągnąć 130. Dane pozyskane dla powiatu ostrołęckiego 
potwierdzają tendencję zaobserwowaną w Polsce i województwie mazowiec-
kim, że do pewnego roku granicznego liczba gospodarstw ekologicznych rosła, 
a potem zaczęło ich ubywać. W powiecie ostrołęckim szczyt liczby gospodarstw 
ekologicznych nastąpił dokładnie w tym samym roku co w Polsce i woj. mazo-
wieckim, w powiecie przasnyskim natomiast gospodarstw ekologicznych cały 
czas przybywa. W roku 2016 w powiecie ostrołęckim (wraz z Ostrołęką) w trak-
cie przestawiania było 39 gospodarstw, natomiast w powicie przasnyskim 55.

wykres 5.
procentowy udział gospodarstw ekologicznych powiatu ostrołęckiego  
i przasnyskiego w stosunku do gospodarstw ekologicznych województwa  
mazowieckiego 2009–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Bank Danych Lokalnych i udostępnionych  
danych o producentach ekologicznych przez IJHARS)

Udział procentowy gospodarstw ekologicznych powiatu ostrołęckiego 
w ogólnej liczbie gospodarstw ekologicznych województwa mazowieckiego 
wynosi średnio 6,9%. Największy udział zaobserwować można w roku 2009 
(7,71%), najniższy zaś w 2016 (6,31%). W powiecie przasnyskim średni udział 
gospodarstw w stosunku do województwa mazowieckiego wynosi 3,96%. 
Największy udział gospodarstwa powiatu przasnyskiego miały w roku 2016 
(5,36%), najniższy zaś w 2012 (3,41%). Zestawiając udział procentowy gospo-
darstw ekologicznych powiatu ostrołęckiego i przasnyskiego w stosunku do go-
spodarstw ekologicznych województwa mazowieckiego (wykres 5) z dynamiką 
wzrostu liczby gospodarstw w powiatach (wykresy 3 i 4), można zauważyć, że 
mimo przyrostu liczby gospodarstw w powiecie ostrołęckim udział ten stale 
maleje, natomiast w powiecie przasnyskim rośnie. 
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Nieodzownym elementem wytwarzania płodów rolnych jest ich przetwa-
rzanie. W powiecie przasnyskim zgłoszoną działalność przetwarzania ekolo-
gicznych płodów rolnych w roku 2016 miał 1 podmiot. W powiecie ostrołęckim 
w 2016 roku działalność taką zadeklarowały 3 podmioty. Jak wynika z danych, 
w powiecie ostrołęckim i przasnyskim od 2015 roku liczba przetwórni ekolo-
gicznych płodów rolnych nie zmieniła się. 

Przetwarzanie ekologicznych płodów rolnych w powiatach ostrołęckim i prza-
snyskim  według zgłoszeń polega na przetwarzaniu i konserwowaniu owoców, 
przetwórstwie mleka i wyrobie serów. Jeden podmiot prowadzący działalność prze-
twórczą jest jednocześnie producentem ekologicznych płodów rolnych.

wnioski
W obu analizowanych powiatach łącznie najmniej gospodarstw ekologicz-

nych było zarejestrowanych w roku 2009 (190), najwięcej zaś w roku 2016 
(283). Co ciekawe w 2009 r. udział procentowy liczby gospodarstw ekologicz-
nych łącznie powiatu ostrołęckiego i przasnyskiego w liczbie gospodarstw eko-
logicznych województwa mazowieckiego wynosił  11,36%, a obecnie wynosi 
11,66%. Udział liczby gospodarstw ekologicznych łącznie w powiecie ostro-
łęckim i przasnyskim do w stosunku do ogółu gospodarstw ekologicznych  
w Polsce w 2015 r. wyniósł 1,07%. Gospodarstwa ekologiczne powiatu prza-
snyskiego wśród gospodarstw ekologicznych woj. mazowieckiego zyskują na 
znaczeniu (wzrost o 1,7 p.p). Udział gospodarstw powiatu ostrołęckiego wśród 
gospodarstw ekologicznych woj. mazowieckiego spadł z 7,71% w 2009 r. do 
6,31% w roku 2016 r. Spadek liczby gospodarstw ekologicznych zaobserwować 
można także w województwie mazowieckim oraz w całym kraju. O zapotrzebo-
waniu na przetworzone ekologiczne produkty świadczy niemalejąca od dwóch 
lat liczba przetwórni w powiecie ostrołęckim.

Niewątpliwie cenne przyrodniczo i kulturowo tereny Kurpiowszczyzny za-
sługują na ochronę. Ptaszycka-Jackowska stwierdziła, że rolnictwo ekologiczne 
na niektórych obszarach Polski może stać się właściwym sposobem ich zago-
spodarowania16. Cieszy zatem dynamiczny rozwój gospodarstw ekologicznych 
w regionie ostrołęckim i przasnyskim wbrew regresowi obserwowanemu na 
Mazowszu i w Polsce. 
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Streszczenie

Rolnictwo ekologiczne jest jedną z form działalności rolniczej. W artykule 
scharakteryzowano zmiany, jakie zaszły w latach 2009–2016 w odniesieniu 
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do liczby gospodarstw ekologicznych w powiecie ostrołęckim i przasnyskim. 
Analizę wykonano z wykorzystaniem danych statystycznych GUS zawartych 
w BDL-u oraz danych otrzymanych z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych. Przeprowadzone badania pozwoliły ukazać tendencje w 
rozwoju gospodarstw ekologicznych w badanych powiatach na tle wojewódz-
twa mazowieckiego i całej Polski.

Słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne, rolnictwo ekologiczne, powiat 
ostrołęcki, powiat przasnyski






